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BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 110/2014 (VI.17.) számú Képviselő-testületi
határozata értelmében megindította Dunavarsány teljes közigazgatási területére vonatkozóan a
településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát és részleges módosítását a 2013.01.02-től hatályos
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásainak és tartalmi követelményeinek megfelelően.
Dunavarsány Város hatályos Településszerkezeti Tervét 2010-ben hagyta jóvá Dunavarsány Képviselő–
testülete a 114/2010. (IX.14.) számú határozatával. Azt követően négy alkalommal történt kisebbnagyobb területre vonatkozó módosítás a Településszerkezeti Tervben, majd a jelen eljárás alatt kiemelt
beruházáshoz, a Budapest-Kelebiai vasútvonal fejlesztésével kapcsolatban tárgyalásos eljárással
módosítás történt a vasútállomás környezetében épült parkolók és autóbuszmegálló területén.
Dunavarsány Város hatályos Építési Szabályzatát 2013-ban, a 16/2013. (IX.11.) Ök. rendelettel hagyta
jóvá a Képviselő-testület, mely felváltotta a korábban, 2001-ben elfogadott HÉSZ-t, illetve tartalmazta a
2010 óta, Dunavarsány különböző területeire készült szabályozási terveket.
A jelenlegi településrendezési eszközök felülvizsgálata és részleges módosítása a 2013. január 1. napján
hatályba lépett új építési jogszabályoknak megfelelően készül Dunavarsány teljes közigazgatási
területén és ennek megfelelően az eljárás eredménye mintegy új Településszerkezeti Terv és Építési
Szabályzat lesz.
Az átdolgozást szükségessé tevő, közelmúltban megváltozott vonatkozó jogszabályok:
-

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Étv.) 2013.01.01. napján hatályba lépő módosítása
60. § (8) A településrendezési eszközök 2013. január 1-je és 2018. december 31-e közötti készítésére
és módosítására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
kormányrendelet átmeneti rendelkezéseit kell alkalmazni,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet - a továbbiakban: OTÉK - 2013. 01.01. napján hatályba lépő módosítása,
a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről (a továbbiakban: Trk.),
a 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről - a továbbiakban: OTrT - 2014. 01.01.
napján hatályba lépő módosítása.

-

A tervezéshez Dunavarsány város Önkormányzata megvásárolta a Nemzeti Kataszteri Program
Nonprofit Kft.-től a földhivatali digitális térképi állományt, az URBANITAS Kft. a FÖMI-nél megrendelte a
digitális magassági adatok állományát.
2014-2015. évben elkészült a tervezési munkákhoz, valamint a szintén folyamatban lévő
Településfejlesztési Koncepció (TFK) készítéséhez is felhasználhatóan a Megalapozó vizsgálat, melyet
Dunavarsány Önkormányzata a 102/2015.(VI.17.) számú határozattal, valamint a város felülvizsgált
Településfejlesztési Koncepcióját a 103/2015.(VI.17.) határozattal előzetesen, önkormányzati egyeztetési
anyagként elfogadott.
A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során
az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra
kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009.(XII.11.) Korm.
rendelet 2.§ és a rendelet 3. számú melléklete szerint előzetes adatszolgáltatás érdekében megkereste
-

-

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapesti Bányakapitányságot az ásványi
nyersanyagvagyon terület és az esetleg előforduló földtani veszélyforrás terület lehatárolása;
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot a magterület, az ökológiai folyosó terület, a puffer
terület és az egyéb, általuk nyilvántartott természetvédelemmel érintett területek és a 2015.
január 1. után hatályos OTrT szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
lehatárolásához;
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóságát a kiváló termőhelyi
adottságú erdőterületek, az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő
területek lehatárolásához;
a Földmérési és Távérzékelési Intézetet a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, jó
termőhelyi adottságú szántóterület, erdőtelepítésre javasolt területek lehatárolásához;
a Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-Duna-völgyi Kirendeltséget az országos vízminőségvédelmi terület lehatárolásához;
és utólag a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt és a NAIK Gyümölcstermesztési
Kutatóintézet Érdi Kutató Állomást (resinfru.hu), mint szőlő termőhelyi katasztert vezető
szervként, illetve a termőföld védelméről szóló törvény alapján a gyümölcs termőhelyi
katasztert vezető szervként Dunavarsány város területén olyan szőlő vagy gyümölcsös
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területek lehatolásához, melyet a településrendezési tervek felülvizsgálatánál és részleges
módosításánál figyelembe kell venni,
az Országos Vízügyi Főigazgatóságot a rendszeresen belvízjárta területek lehatolásához.
A fentiek közül a FÖMI nem tudott adatszolgáltatást biztosítani a megkeresés időpontjában.
A tervezéssel kapcsolatban a 314/ 2012.(XI.08.) kormányrendelet 36.§ szerinti teljes eljárás előzetes
tájékoztatási szakasza 2015. év első felében lezárult.
Az előzetes tájékoztatással egyidejűleg történt az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti megkeresés is. Ennek során egyedül az állami
főépítész – a jogszabály alapján – jelezte vissza, hogy szükségesnek tartja környezeti vizsgálat készítését.
Mivel a tervfelülvizsgálat a jogszabályváltozások miatt készül a teljes közigazgatási területre és a
tervezett módosítások ennek csekély részét érintik, valamint az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3.§-a felhatalmazást ad arra, hogy a tervek
kidolgozásáért felelős szerv – jelen esetben az Önkormányzat – esetileg döntse el, hogy szükségesnek
tartja-e a tervezéshez kapcsolódóan környezeti vizsgálat készítését, Dunavarsány Város Önkormányzata
az 56/2015.(IV.14.) határozatában úgy döntött, hogy ezt a fentiek miatt nem tartja szükségesnek.
2015. július hónapban a munkaközi tervdokumentációt a Képviselő-testület véleményezte –
147/2015.(IX.22.) és 148/2015.(IX.22.) határozatok -, majd ezt követően november hónapban lett
megküldve a Trk. 38.§ szerinti államigazgatási egyeztetésre. Ezzel párhuzamosan a partnerségi
egyeztetés keretében hirdetményt jelent meg a Dunavarsány város honlapján a megkezdődött
egyeztetési eljárásról és a teljes dokumentáció elérhetőségéről a „partnerségi egyeztetés” ablakon.
A Trk. 9. számú mellékletében megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek és az érintett települési
önkormányzatok, illetve a partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek véleményének
kikérésével folyt le a véleményezési eljárás. A beérkezett véleményekről és ezek figyelembe vételéről
a tervekben a Tervező és a Főépítész készített összefoglalót, mely összegezte a tervhez érkezett
véleményeket és ezek figyelembe vételének módját a dokumentáció véglegesítésénél.
A Trk. 39.§ szerinti eltérő véleményeket egyeztető tárgyalás 2016. február 25. napján zajlott le,
amelyről hangfelvétel és jegyzőkönyv készült. Eltérő vélemény a Pest megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztállyal, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest megyei
Igazgatósággal és a Méhes Kft. Bugyi IX. bányatelek tulajdonosi körével maradt, amely
véleményeknek a kezeléséről a tervben a Képviselő-testület döntött. (Az egyeztető tárgyalás
jegyzőkönyvét és a vonatkozó határozatokat a terviratok tartalmazzák.)
A Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály,
Építésügyi osztály nem képviselte magát az egyeztetésen. A Főépítész asszony egyeztetést
kezdeményezett az állami főépítészi irodával, hogy a megküldött összefoglalóval kapcsolatban van-e
eltérő véleményük. Mivel ezt elfogadták, az egyeztetésre nem került sor.

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VÁLTOZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 110/2014.(VI. 17.) számú Képviselő-testületi
határozata értelmében indította meg Dunavarsány teljes közigazgatási területére vonatkozóan
településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát és részleges módosítását a 2013.01.02-től hatályos
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásainak és tartalmi követelményeinek megfelelően.
Összefoglalóan a hatályos terv módosítandó az eljárás tájékoztató szakaszában a véleményezésben
résztvevőknek megfogalmazottak, a megalapozó vizsgálatok során készült Problématérkép, az azokhoz
képest a tervfelülvizsgálat és az önkormányzati egyeztetések szerint részben kiegészült, illetve módosult
feladatok alapján:
A hatályos Településszerkezeti Terv módosításai
Dunavarsány hatályos, többször módosított 114/2010. (IX.14.) számú határozattal jóváhagyott
Településszerkezeti Terve (a továbbiakban: TSZT), melyen belül az alábbiakban mellékelt hatályos TSZT-n
megjelölt területeken a tervmódosítási feladatok:
A hatályos, módosító tervek átvezetései a Településszerkezeti Tervbe (az érintett területek világos kék
számokkal és szaggatott lehatárolással megjelölve):
A. A Naprózsa Lakópark területére vonatkozó 99/2012. (VII.06.) Ök. határozattal elfogadott TSZT
módosítás;
B. A külterület délnyugati részén, a majosházi közigazgatási határ közelében lévő a 0113/6 hrsz.-ú
ingatlanra, a Petőfi horgásztó területére vonatkozóan a 100/20012. (VII.06.) számú határozattal
elfogadott TSZT módosítás;
C. Az un. V8-as területre – a C1., a Völgy utca és a Vészy József utca tervezett összekötésével
érintett területre – a C2., az 51. jelű úttól nyugatra kijelölt Gksz és Ev területfelhasználású
területre vonatkozóan – a C3. jelű, a 141/2013. (IX.10.) számú Képviselő-testületi határozattal
elfogadott TSZT módosítás;
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D. A 969/32, a 115, a 117/1 és a 152 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan a 30/2015. (II. 24.) számú
Képviselő-testületi határozattal elfogadott TSZT módosítás (a jelen tervkészítési folyamattól külön
eljárás keretében jóváhagyva 2015. februárjában).
A módosítási javaslatok a Településszerkezeti Tervben
(az érintett területek a hatályos TSZT-n piros számokkal, szaggatott lehatárolással megjelölve)
1. Az Önkormányzat 112/2014. (VI.17.) számú Képviselő-testületi határozatával elfogadott Telepítési
tanulmányterv alapján a 0123/38 hrsz.-ú tókörnyék területére vonatkozóan módosítandó a TSZT
gyűjtő út tervezete és a területfelhasználás Kre, különleges beépítésre szánt és Kbn-re, beépítésre
nem szánt területfelhasználásra;
2. A DINPI korábbi elfogadó nyilatkozata, valamint az önkormányzat elfogadásával, a 090/9 hrsz-ú,
a TSZT-ben Evt, védett védelmi erdő területfelhasználás módosítása Gksz, gazdasági kereskedelmi
szolgáltató területfelhasználásra;
3. Az Önkormányzat 57/2015. (IV. 14.) számú Képviselő-testületi határozatával elfogadott Telepítési
tanulmányterv szerint a Tó-lakópark dunavarsányi területrészén módosítandó az Lke, kertvárosias
lakóterület Kre, különleges beépítésre szánt, helyi sajátosságot hordozó területfelhasználásra;
4. Az 51-es számú főút mentén, az út védősávjában tervezett Z, zöldterület helyett Ev, véderdő
kijelölése ésszerű, az 51-es főút menti 086/56-59 hrsz-ú területeken a Gip területfelhasználású terület
pontosítása szükséges;
5. az 510-es főút területén a kialakult állapotra tekintettel Gksz területhasználat kijelölése a
megtörtént földhivatali telekalakítások és meglevő területhasználat figyelembe vételével;
6. az RSD-parti belterületi, kialakult Üh, hétvégi házas üdülőterületek Kre, beépítésre szánt terület
egyéb, helyi sajátosságot hordozó különleges, illetve Üü üdülőházas területfelhasználásra
módosítása;
7. a korábbi honvédségi objektum körül kijelölt védőtávolságok a honvédség nyilatkozata alapján
érvényüket veszítették, tehát törlendők, az érintett honvédségi területek területfelhasználása az
előzetes honvédségi nyilatkozat alapján változatlan marad, módosítás tehát nem történik;
8. a TSZT-ben tervezett gyűjtőút-hálózat felülvizsgálata megtörtént a teljes közigazgatási területen,
beleértve a Rukkel tó környezetét, ahol 61/2015. (IV.14.) számú Képviselő-testületi határozattal
elfogadott Telepítési tanulmányterv, valamint az előbbit részben módosító 147/2015. (IX. 22.)
számú Képviselő-testületi határozat alapján a beépítésre nem szánt területfelhasználás-változás
tervezett (Kbn-sp, Ek). A Méhes bánya és környezetében a jelenlegi területfelhasználásban
módosítás nem történt;
9. A 5041/2 hrsz.-ú, a Dunavarsány Ipari Park tulajdonában levő, közforgalom elől elzárt magánútnak
IBIDEN által történő megvásárlása érdekében, a új gyűjtő út kijelölése javasolt az 57/2015. (IV.14.)
Képviselő-testületi határozattal elfogadott Telepítési tanulmányterv alapján;
10. A 032/19 hrsz.-ú telephely területén tervezett közlekedési terület törlendő, annak
következményeinek átvezetésével;
11. Dunanagyvarsány és Dunakisvarsány közötti tervezett távlati területfelhasználás felülvizsgálata
során, különös tekintettel a közlekedési és Z, zöldterületekre reális területfelhasználás javasolt. A
Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata az állattartó majorok elhelyezését ezen
területeken a távlati beépítésre szánt területhasznosítás biztosítása érdekében nem támogatta;
12. A közigazgatási terület középső, déli részén a magántulajdonú felhagyott kavicsbányák
térségében, a távlati Z, zöldterület, közpark területfelhasználás felülvizsgálata eredményeképpen
javasolt e területek területfelhasználás-módosítása, Kbn-re Kbn-sp, Kbn-ez, Ek beépítésre nem
szánt különleges egyéb, helyi sajátosságot hordozó rekreációs területre, sportterületre, egyéb
zöldfelületi területre, közjóléti erdőterületre;
13. Tulajdonosi SZT módosítási kérelem, ami TSZT módosítást igényel, a 086/30, 086/32 és 086/51 hrsz.-ú,
területeken, melyek nagyrészt az Országos Erdőállomány Adattárban regisztrált erdőket érint. A
módosításhoz Telepítési tanulmányterv nem készült, az Erdészeti Igazgatóság előzetes
tájékoztatásában a kezdeményezett módosításhoz nem járult hozzá, így a módosítási kérelem
törölve lett az eljárásból;
14. Az 51-es főút déli szakaszának nyugati oldalán, a tervfelülvizsgálattal érintett területtel
kapcsolatos szakhatósági állásfoglalás és az eltérő vélemények egyeztetésére összehívott
tárgyalás alapján a végleges TSZT felülvizsgálat és módosítás az alábbiakat tartalmazza:
a 061/11 hrsz.-ú út-az 51. számú főút menti tervezett erdőterület-Majosháza közigazgatási határán
tervezett gyűjtő út–Sziget sor által közrefogott terület Má általános mezőgazdasági területként
meghatározott a hatályos TSZT Kk-sp, beépítésre nem szánt sportterület (a felülvizsgálati terv szerinti
Kbn-sp), valamint Kid-eü különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi–egészségügyi terület
helyett, míg a tervezett gyűjtőút mentén a hatályos TSZT szerinti Ev területhez kapcsolódva Ev
véderdő területsávot határoz meg a részben megszűnőnek tervezett Ev, véderdő terület
pótlásaként;
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A 15. jelű módosítás TSZT módosítást nem érint;
A felülvizsgálat nyomán szükségessé vált további TSZT módosítások

16. A Budapesti Bányakapitányság a tájékoztatóra adott adatszolgáltatása alapján Dunavarsány

17.

18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.

délnyugati területén, az 51-es úttól keletre levő Dunavarsány IV. 9158/2002 nyilvántartású
kavicsbánya területe törlési eljárás alatt áll, ezért a bánya területén területfelhasználásmódosítás szükséges. Az érintett területen csökken a V, vízgazdálkodási terület, ami a
bányabezárás miatt már nem alakul ki, és helyébe kis részben a hatályos TSZT szerinti,
vízgazdálkodási terület körül kijelölt Kk-sp, (Kbn-sp) különleges beépítésre nem szánt sportolási
célú terület, illetve Má, általános mezőgazdasági terület lép;
A módosítás a 076/33 hrsz.-ú meglevő erdő ingatlan részterületére vonatkozik, a 60/2015.
(IV.14.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott Telepítési tanulmányterv alapján, az 51.
számú főútról nyíló Naprózsa utca északi oldalán, a Naprózsa lakópark területéhez közvetlenül
csatlakozó ingatlannak, az azt keresztbeszelő Barátság I. olajvezeték védőtávolsága által
lehatárolt északi részének Lke, kertvárosias lakóterületre történő módosítása javasolt;
A kisvarsányi városi sportpálya átsorolása a funkcióhoz szükséges építési igény fogadásának
biztosítására beépítésre nem szánt Kk-sp-ből (Kbn-sp) beépítésre szánt Kok-sp beépítésre szánt
területre, a nagyvarsányi sportpálya besorolásának megfelelően;
A horgász Farmer tó Vt területfelhasználás módosítása a kialakult funkcióra, Kre, különleges
rekreációs beépítésre szánt területre;
Az RSD menti tervezett kikötő és környezete, ahol a Vt településközpont módosítása javasolt Kre,
különleges beépítésre szánt rekreációs területfelhasználásra a kialakult funkciónak megfelelően,
illetve Kki, különleges kikötő területfelhasználásra, valamint a közlekedési terület Duna-parti
sávja Z területfelhasználásra, a kialakult állapotnak megfelelően. Önkormányzati módosítási
javaslat a kikötőhöz vezető, az 51. számú főútra csatlakozó gyűjtő út kijelölése;
A Petőfi horgásztótól délnyugatra levő meglévő erdő teljes területének Ev övezetből Ek, közjóléti
erdő övezetbe sorolása az erdő helyzetének megfelelő funkcióra, miközben az erőterületen
keresztül tervezett gyűjtőút kiváltása javasolt a meglevő erdő kímélése érdekében;
A Domariba-szigeten, Evt, védett védelmi övezetben a Pilisi Parkerdő Zrt tulajdonában levő
036/9, valamint a 036/10 hrsz.-ú területek összevonásával Ek, közjóléti erdő övezet kijelölése,
összhangban a 036/9 hrsz.-ú ingatlan országos erdőállomány szerinti „közjóléti erdő”
besorolásával;
A tervezett közlekedési hálózat felülvizsgálata során a megszűnő közlekedési területek (gyűjtő
utak) Ev, Ek és Má területfelhasználás változása javasolt az adott területek helyzetének
megfelelően;
A felülvizsgálat eredményeképpen kisebb mértékű, a meglevő területhasználathoz igazodó
módosítási javaslatok belterületen belül (Gksz, Zkk);
Az un. V8-as terület nyugati területrészének módosítási javaslatai Képviselő-testületi határozat
szerint: Lke és Z területfelhasználás helyett Eg területfelhasználás, illetve a felülvizsgálati javaslat
szerint Z helyett Kbn-ez, különleges beépítésre nem szánt egyéb zöldfelület területfelhasználás
kijelölése az országos közművezetékek és azok védőterületén.
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A közműellátás területhasználatot korlátozó tényezői
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE

Dunavarsány Város Településszerkezeti Terve, Szerkezeti tervlap- 2016. március

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.

8

Dunavarsány Város településfejlesztési és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata és részleges módosítása
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK
1.1.1. Településszerkezet, területfelhasználási rendszer
Dunavarsány Város közigazgatási területe építési szempontból beépítésre szánt (beépített, vagy a terv
távlatában beépítendő) és beépítésre nem szánt területekre tagolódik.
A beépítésre szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a meglevő és tervezett belterületek.
A beépítésre szánt területek a felhasználási igények sorrendjében ütemezetten belterületbe vonhatók.
A beépítésre nem szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a külterületek.
A beépítésre szánt területek felhasználása, illetve a belterületek bővítése csak ütemezetten, műszaki,
környezeti és gazdasági szempontból szigorú feltételekhez kötötten, a fejlesztésben érdekeltek
finanszírozásában valósíthatók meg.
A beépítésre szánt területfelhasználási egységeket a tervezett szerkezeti elemek figyelembevételével, a
területi adottságok alapján építési övezetekbe kell sorolni a továbbtervezés során.
A tervlapokon feltüntetett védőterületeknek, védőtávolságoknak és védősávoknak, valamint a
szomszédos területfelhasználási egységeknek az érintett területfelhasználásra gyakorolt hatásait az
építési övezetek kialakításánál figyelembe kell venni.
1.1.1.1. Beépítésre szánt területek
Dunavarsány Város területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege,
valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak.
a.)

Lakóterületek:
Kisvárosias lakóterületek (Lk)
Kertvárosias lakóterületek (Lke)
Falusias lakóterület (Lf)
b.) Vegyes területek:
Településközpont terület (Vt)
c.) Gazdasági területek:
Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)
Egyéb ipari terület (Gip)
d) Üdülőterületek:
Üdülőházas terület (Üü)
Hétvégi házas terület (Üh)
d.) Különleges területek (K)
a) ellátás céljára szolgáló különleges terület (Kel);
b) rekreációs különleges terület (Kre);
c) rekreációs horgász különleges terület (Kreho);
d) rekreációs sport különleges terület (Kre-sp);
e) sportolási célú különleges terület (Ksp);
f) oktatási és sportolási célú különleges terület (Kok-sp);
g) hajókikötő elhelyezésére szolgáló különleges terület (Kki);
h) honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági különleges terület (Kho);
i) a nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló
terület (Kb);
j) folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló különleges terület (Kfhk);
k) mezőgazdasági üzemi különleges terület (Kmü);
l) közműellátási és városgazdálkodási különleges terület (Kv)
m) idegenforgalmi, egészségügyi különleges terület (Kid-eü).

különleges

Lakóterületek
Dunavarsány lakóterületeire túlnyomó többségben a kertvárosias – családiházas - lakóterület a jellemző.
A meglevő lakóterületek tekintetében azok minőségi fejlesztését kell előirányozni, azaz a közterületek
rehabilitációja, (út- és járdaépítés, fasorok, közkertek, játszókertek létesítése, stb.), valamint a teljes
közműellátás kiterjesztése, a szennyvízkezelés és a szennyvízhálózat minőségi javításával,
korszerűsítésével.
A Településszerkezeti Terv szerinti tervezett lakóterületek:
a terület megnevezése

középtávon

- a Naprózsa lakóparkban beépítetlen telek, a Vt-vel együtt
- a Naprózsa utcában tervezett (újonnan tervezett)
- a Nyugati lakópark kialakult, beépítetlen telkei
- az un. „V8”-as terület

66 telek
9 telek
30 telek
187 telek

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.

hosszútávon

9

Dunavarsány Város településfejlesztési és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata és részleges módosítása
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

- a Nyugati lakóparktól délnyugatra, a TSZT szerint
- a Völgy utca - Vészy József utca területe
- a Sun Residence lakóparkban és környékén, a Vt-vel együtt
- a Nagyvarsányi úttól délnyugatra
- az Epres utca környéke
- a Epres utca Homok utca között, Erdőalja
- a Petőfi lakótelep környéke
- egyéb, foghíj

kb. 100 telek
200 telek
kb. 130 telek
kb. 55 telek
kb. 130 telek
kb. 33 telek
kb. 60 telek

100 telek

összesen

1000 telek

300 telek*

400 telek

Megjegyzés: 300 telek* - várhatóan kevesebb lakótelek, vagy a későbbiekben a jelentkező fejlesztési
igényeknek megfelelően rekreációs funkciók számára módosított felhasználással.
A tervezett 1000 telek megfelel a középtávra számított lakásépítési igénynek: 3000 meglevő +1000
tervezett telek, de miután telkenként több lakás is épülhet, ez a telekmennyiség rendelkezik jelentős
tartalékkal is (1,2-1,5 szorzóval növelhető).
A fejlesztésre kijelölt lakóterületeket csak a teljes infrastruktúra és a felszíni vízelvezetés megoldásával
egyidejűleg lehet igénybe venni. Az újonnan előirányzott lakóterületi területfelhasználási egységeken
belül a lakosság alapfokú ellátásához szükséges intézmények és zöldterületek számára területet kell
biztosítani.
Vegyes területek
A vegyes területekbe tartoznak a településközponti területek. A településközponti területek elsősorban
települési szintű funkciók ellátását és lakófunkciót szolgáló épületek elhelyezésére szolgálnak.
Településközpont területek (Vt)
a) Dunavarsány meglévő és tervezett intézményei Kisvarsány településrész központjában a Kossuth
Lajos utca mentén, az un. Nyugati lakóparkban a Habitat utcában és környékén, valamint
Nagyvarsányban a Bartók Béla utca és Béke utca találkozásnál, általában településközponti
besorolásúak és az alapfokú ellátás intézményeit (igazgatás, oktatás, egészségügy, művelődés,
kereskedelem, szolgáltatás) foglalják magukba,
b) a központi belterületektől távolabb eső Naprózsa és a Sun Residenc lakópark területén kijelölt
településközpont területek a lakóterületek ellátására, valamint lakóépületek elhelyezésére
szolgálnak,
c) a két városrész összekötéseként tervezett kijelölt távlati településközpont településközponti területei.
Gazdasági területek
A gazdasági területek lehetnek kereskedelmi-szolgáltató-, vagy egyéb ipari területek. Településfejlesztési
cél az 51. számú út kedvező helyzetéből fakadó előnyök kihasználása - gazdasági területek kijelölésével
- Dunavarsány településfejlesztési feladatainak gazdasági megalapozásához.
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek (Gksz)
A környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére
szolgáló terület, de ahol nem helyezhető el önálló lakó rendeltetésű épület.
Meglevő és tervezett kereskedelmi, szolgáltató területek:
a) az 51-es. számú főközlekedési út nyugati oldalán meglevő és tervezett gazdasági területsáv,
b) az 510-es út és az 51-es főút által közrezárt területen meglevő és tervezett gazdasági területek,
c) az 51-es számú főközlekedési út keleti oldalán kialakult nagyvarsányi lakóterületek közé ékelődő
kereskedelmi, szolgáltató területek,
d) a Nagyvarsányi út menti, illetve annak folytatásában kialakult gazdasági területek,
e) a korábbi TSZ-majorok területei Nagyvarsányban és a két városrész között,
f) a Taksonyi út bevezető szakaszán tervezett és meglevő kereskedelmi, szolgáltató területek.
Egyéb ipari gazdasági területek (Gip)
Az egyéb ipari terület elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményei
elhelyezésére szolgál.
A TSZT-ben kijelölt egyéb ipari területek (beépített területekkel és beépítésre váró tartalék fejlesztési
területekkel:
a) az 51-es főútra kapcsolódó Dunavarsány Ipari Park és Erős-puszta kialakult és még nem beépített
ipari területei,
b) az 51-es főútra kapcsolódó, a Dunavarsány Ipari Park területétől délre levő beépített és még
beépítésre váró ipari területek,
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c) belterülettől északra levő kialakult iparterület.
Üdülőterületek
Az üdülőterületek üdülőházas, vagy hétvégi házas üdülőterületek.
Üdülőházas üdülőterületek (Üü)
Az üdülőházas területen olyan - általában - kettőnél több üdülőegységet magába foglaló üdülő
rendeltetésű épület, üdülőtábor és kemping helyezhető el, amely túlnyomóan változó üdülői kör több
napos tartózkodására szolgál, és elhelyezése, mérete, kialakítása, felszereltsége és infrastrukturális
ellátottsága alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmas.
Kialakult üdülőházas területek kevés területet érintően az Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág mentén, a
Szigetsoron találhatók.
Hétvégi házas üdülőterület (Üh)
A hétvégi házas területen elsősorban a 6,0 m beépítési magasságot meg nem haladó, legfeljebb két
üdülőegységet magába foglaló üdülőépületek helyezhetők el.
Kialakult telekosztású, még jórészt beépítésre váró hétvégi házas területet a Petőfi horgásztó területén
határoz meg a TSZT.
Különleges területek
Dunavarsány közigazgatási területén használatuk általános, valamint sajátos jellege szerint az alábbi
területek beépítésre szánt különleges területfelhasználási egységekbe soroltak:
a) ellátás céljára szolgáló különleges terület (Kel), a déli volt kavicsbánya-tavak környezetében
kijelölt távlati felhasználású területeken;
b) rekreációs különleges terület (Kre) a Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág mentén kialakult üdülési,
pihenési funkción kívül lakóterületi funkciót is hordozó belterületi területek, kialakult
telekosztáson beépült, illetve a távlatban beépülő, kb. 270 db telekkel, valamint a
közigazgatási határ déli részén, a volt kavics-bányató partja menti Tó-park területe (a kialakult
hétvégi házas üdülőterületek legnagyobb része módosult különleges beépítésre szánt
rekreációs területfelhasználásra, annak érdekében, hogy üdülő- és lakóépület is létesülhessen a
kialakult állapotnak, a meglevő és távlati építési igényeknek megfelelően).
c) rekreációs horgász különleges terület (Kreho) a horgásztavak menti területeken;
d) rekreációs sport különleges terület (Kre-sp) a volt bányatavak környezetében meglévő és kijelölt
rekreációs területeken;
e) sportolási célú különleges terület (Ksp) a belterületekhez kapcsolódóan;
f) oktatási és sportolási célú különleges terület (Kok-sp) a belterületi sportterületeken;
g) hajókikötő elhelyezésére szolgáló különleges terület (Kki) az RSD menti távlati kikötő létesítése
érdekében kijelölt területen;
h) honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági különleges terület (Kho) a honvédelmi területen;
i) a nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges terület
(Kb) a működő bányaterületen;
j) folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló különleges terület (Kfhk) a szennyvíztisztító területén;
k) mezőgazdasági üzemi különleges terület (Kmü), a Naprózsa lakópark és az un. V8-as terület
között, a volt nyúl-telep területe;
l) közműellátási és városgazdálkodási különleges terület (Kv) a közműellátási, városgazdálkodási
feladatok ellátására kijelölt terület Kisvarsány nyugati részén;
m) idegenforgalmi, egészségügyi különleges terület (Kid-eü) található Dunavarsány nyugati
oldalán, a Nyárfás sortól déli irányban, a Sziget sor mentén.
1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek
Dunavarsány közigazgatási területének beépítésre nem szánt területei használatuk általános, valamint
sajátos jellege szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak:
A beépítésre nem szánt területek, amelyen belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége
legfeljebb 5%:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

közlekedési- és közműterület (a közút fehér színnel, illetve jelmagyarázat szerinti vastagságú
fekete vonallal jelölve, vasútterület - KÖk)
zöldterület (Z)
erdőterület (E)
mezőgazdasági terület (M)
vízgazdálkodási terület (V)
természetközeli terület (Tk)
különleges beépítésre nem szánt területek (Kbn)
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Közlekedési- és közműterületek
A közlekedés és a közmű elhelyezésére szolgáló terület az országos és a helyi közút, a kerékpárút, a
gépjármű várakozóhely (parkoló) - a közterületnek nem minősülő telken megvalósuló kivételével -, a
járda és gyalogút (sétány), köztér, mindezek csomópontja, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi
építményei, a közúti, a kötöttpályás, a vízi és a légi közlekedés, továbbá a közmű és a hírközlés
építményei elhelyezésére szolgál.
Dunavarsány közlekedési létesítményeit az 5. fejezet tartalmazza.
Zöldterületek
Dunavarsány meglévő zöldterületei (közkertek)(Zkk):
- a Hősök tere,
- a Varsányi 56-osok tere,
- a Trianoni park,
- játszókertek
Jelentős zöldfelülettel bíró létesítmények:
- a temetők.
Tervezett közparkok (Zkp):
- az un. V8-as lakóterület szomszédságában,
- a Nyugati lakóparktól délnyugatra tervezett településközpont és attól délnyugatra tervezett
távlati lakóterület szomszédságában.
Erdőterületek
- gazdasági erdőterületek (Eg)
alapvetően az országos erdőkataszter alapján meghatározott meglevő gazdasági
erdőterületek, valamint tervezett gazdasági erdőterületek
- védelmi rendeltetésű erdőterületek (Ev)
környezetvédelmi célú erdőterületek (talajvédelmi erdők, az 51-es számú főút menti
erdőterületek, szélvédő erdősávok, erdőterületek)
védett védelmi erdők, természetvédelmi területek erdőterületei (Natura2000 területek erdői, az
ökológiai hálózathoz tartozó erdők, a Domariba-sziget védett erdőterületei, stb.)
- védelmi - védett erdőterület (Evt)
védelmi - védett erdőterületek a Domariba-sziget védett erdőterületei, illetve az 51. számú főút
mentén található 056/2 hrsz-ú erdőterületek
- közjóléti erdők (Ek)
jellemzően a volt kavicsbánya tavak környezetében, azok rekreációs funkciójához
illeszkedően kijelölt területek.
Mezőgazdasági területek
A korábbi TSZT által a meglévő állapotok, a kialakult- és potenciális tájhasználat, illetve a talajok
termőképessége alapján megkülönböztetett mezőgazdasági területek a jogszabályi előírásokkal való
ütközés miatt összevonásra kerültek. Az OTÉK 29.§-ában megkülönböztetett mezőgazdasági területek
szerint, Dunavarsány területén általános (Má) mezőgazdasági területek találhatók.
Vízgazdálkodási terület (V)
Egyéb terület az OTÉK 30.§-a szerint a vízmedrek (vízfolyás, tó) területe:
- a Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág,
- volt kavicsbányák helyén képződött tavak vízfelülete.
Természetközeli területek (Tk)
Természetközeli területek, ahol épület nem helyezhető el, a taksonyi út kelet oldalán levő,
természetvédelem alatt álló vizes élőhelyek, egyúttal az ökológiai folyosó területe és Kisvarsánytól
északkeletre, a honvédségi terület szomszédságában levő, ökológiai folyosó és ahhoz kapcsolódó
területek.
Különleges beépítésre nem szánt területek
a) jellemzően a déli volt kavicsbányák térségében kijelölt rekreációs beépítésre nem szánt
különleges terület (Kbn-re), ahol jellemzően a terület vízparti, parkosított zöldfelületű funkciójához
kapcsolódó - horgászhelyek, esőtetők, játszóterek, játszóhelyek, sétautak – a pihenést és a
testedzést, a terület ellátását és fenntartását szolgáló épületek, létesítmények helyezhetők el;
b) jellemzően a déli és a keleti volt kavicsbányák térségében kijelölt rekreációs sportolási és
rekreációs célú beépítésre nem szánt különleges terület (Kbn-sp), ahol általában a sportolással
(lósport), testedzéssel és rekreációval, vagy a terület jellemzően vízparti, vagy vízközeli
elhelyezkedéséhez és funkciójához kapcsolódó – sportolással, testedzéssel és rekreációval,
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c)

d)

e)
f)

pihenéssel kapcsolatos építmények, szállásférőhelyek, esőtetők, játszóterek, játszóhelyek,
sétautak, horgászhelyek, valamint a terület ellátását és fenntartását biztosító kiszolgáló
építmények helyezhetők el;
a szennyvíztisztító telep szomszédságában, a térségi települési folyékony hulladék kezelésére
szolgáló területhez szorosan kapcsolódóan, a folyékony hulladék szikkasztására szolgáló
különleges beépítésre nem szolgáló terület (Kbn-fhsz), ahol csak a terület őrzésére, védelmére
szolgáló őrház helyezhető el, amely legfeljebb 3 m épületmagasságú és az alapterülete
legfeljebb 16 m2 lehet. Az övezet határától mérten 300 m-es védőtávolság biztosítandó, ami nem
csökkenthető, amíg a Kfhk övezet területén szippantott szennyvíz tisztítása is történik;
Kisvarsány északkeleti részéhez kapcsolódó honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági különleges
beépítésre nem szolgáló terület (Kbn-ho), ahol a honvédelmi célú felhasználás megszűnését
követően is a terület térségi övezeti besorolása alapján – az országos ökológiai folyosó terület
részeként - a természetvédelmi érdekeket kell megtartani és ezért az övezet területén épület,
létesítmény nem helyezhető el;
temetők célját szolgáló különleges beépítésre nem szolgáló terület (Kbn-te), ahol a temetkezéssel
kapcsolatos épületek – ravatalazó, virágüzlet, stb. - helyezhetők;
a meglévő országos közművezetékek és védőtávolságaikban egyéb célú zöldfelületű különleges
beépítésre nem szolgáló terület (Kbn-ez), ahol az érintett területen csak a közműbiztonsági
előírásoknak megfelelő növényzet telepíthető és beépítés nem megengedett.

1.1.1.3. A szerkezetet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek
Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek
Dunavarsányt érintő országos közlekedési rendszer elemeit, valamint a településszerkezeti jelentőségű
közúthálózat elemeit a 2.3. fejezet tartalmazza.
Szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek
Dunavarsány közigazgatási területét a települési közműellátás gerincvezetékein kívül számos országos
jelentőségű termékvezeték és főhálózati vezeték érinti. Ennek elemeit a 2.4. fejezet mutatja be, a
Településszerkezeti Terv Szerkezeti tervlapja és a Szabályozási Terv ábrázolja.
Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások, állóvizek
A szerkezetalkotó zöldfelületi rendszer tagjai az országos Erdőkataszter Adattár szerintierdők és a
települési zöldfelület elemek, a közparkok, közkertek és utcafasorok. A legjellegzetesebb fasorok helyi
védelemre javasoltak.
Karbantartási sávval érintett vízgazdálkodási területek a Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág, a település főbb
csapadékvíz elvezető csatornái, valamint a volt bányatavak vízfelületei.
1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek
A védőtávolság-igényes létesítmények védőtávolságait és védőterületeit a Településszerkezeti Terv
Szerkezeti tervlapja tartalmazza.
Műszaki biztonsági (közlekedési- és közmű nyomvonalak) védőövezetek
- Az országos közutak védőtávolsága külterületen:
az 51 számú főút mentén az út tengelyétől 100 –100 m,
az 510 számú út tengelyétől mért 50 – 50 m.
- Közmű védőtávolságok: Dunavarsány területén áthaladó termékvezetékek és létesítményeit, valamint
a védőtávolság-igényes közművezetékek védőtávolságait a 2.5. fejezet sorolja fel, a Szerkezeti tervlap
ábrázolja.
A hidrogeológiai védőterületekre, védőidomokra vonatkozó korlátozások: a vízbázisok, a távlati
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi-létesítmények védelméről szóló 123/1997.(VII. 18.)
Kormányrendelet 5. számú melléklete - A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó
korlátozások - szerint.
Környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi védőterületek és védőtávolságok
-

A táj- és természetvédelmi célú területek (Országos Ökológia Hálózat területei) körül nincsenek
kijelölve egyedi határozattal, és egyéb jogszabállyal megállapított védőterületek,
A szennyvíztisztító telep körül és a folyékony hulladékkezelésre szolgáló terület körül a
védőtávolság 300 m.

Egyéb korlátozó tényezők
-

az RSD mentén 10 m,
az önkormányzati és társulati kezelésben lévő árkok partéleitől 3-3 m, a már elépített helyeken
a nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon legalább 1 m,
az önkormányzati és egyéb kezelésben, tulajdonban levő tavak partélétől 3 m szélességű
karbantartási sáv szabadon hagyandó,
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-

a vonatkozó jogszabály szerint 200 m-es korlátozás a közigazgatási határ mentén az új
beépítésre szánt terület kijelölésre vonatkozóan,
a vonatkozó jogszabály szerinti térségi jelentőségű tájképvédelmi terület a Domariba-szigethez,
illetve a holtághoz keleten csatlakozó 50 m-es területsáv, beleértve a Domariba-sziget
Dunavarsány közigazgatási területével érintkező részét is.
a vonatkozó jogszabály szerinti térségi jelentőségű tájképvédelmi terület:
a) a Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág és a Domariba-szigeti holtág területe,
b) a Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág partvonalához, illetve a Domariba-szigetet keletről
határoló holtághoz keleten csatlakozó 150 m-es területsáv.

Megszűnt védőtávolság
A 01762 hrsz.-ú területen lévő honvédelmi objektum megszűnése után szükségtelenné vált az objektum
körül korábban kijelölt többlépcsős védőtávolság, így az a tervmódosítás során törölve lett.
Táj- és természetvédelmi elemek, területek
Az európai, országos és helyi védettségű természetvédelmi területek a Ráckevei(Soroksári)-Dunaághoz és partjaihoz, a Domariba-szigethez, az ökológiai szempontból értékes gyepekhez,
erdőterületekhez kapcsolódnak.
Európai közösségi jelentőségű Különleges Természetmegőrzési Terület (a Natura2000 hálózat része) a
Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág egésze. Ez a terület Dunavarsány térségében a Forrás sor, a Duna sor és
a Sziget-sor mentén jelentősen kiépült üdülő- és rekreációs területekkel, amelyek telekosztása, vagy a
telek elkerítettsége általában egészen a vízpartig nyúlik, így ezzel a Duna szakasz közterületi
megközelíthetőségét, egységes fenntartását gátolja. Az üdülőterület szennyvizei, a nyaralók vízi és
vízparti rekreációs tevékenységei kockázati tényezőt jelentenek az élővíz (és az itt található természeti
értékek) hosszútávú megőrzése szempontjából.
Országosan védett természeti területek – ex-lege védett úszólápok is azonosíthatók ezen a szakaszon.
A nemzeti ökológiai hálózat területei Dunavarsány területén a Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág (országos
ökológiai hálózat ökológiai folyosó) és a Domariba-sziget és környezete (ökológiai folyosó).
Dunavarsány táji-, természeti értékei
Országos jelentőségű védett terület:
a) a Ráckevei(Soroksári)-Duna úszólápjai, a törvény erejénél fogva védelem alatt álló ex-lege
lápok
b) a „Ráckevei Duna-ág” elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület: 043/11,
051, 052, 053/7, 053/8, 053/9, 053/10, 054 hrsz.-ú Natura2000 terület.
Helyi jelentőségű védett természeti terület:
a) a Domariba-sziget
b) a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő, 017/2 hrsz-ú, 40 ha kiterjedésű, természetes
állapotú, összefüggő gyepvegetáció
c) a volt Erőspusztai Tangazdaságtól délkeletre fekvő két értékes vizes élőhely, az ingatlan
nyilvántartásban 034/25 hrsz-ú, illetve a 034/7 hrsz-ú terület.
d) a 056/2 hrsz-ú, 45520 m2 nagyságú, a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében, a Magyar Állam
tulajdonában levő földrészletből 1752 m2 nagyságú terület, melynek védőövezete a 056/2
hrsz.-ú erdő terület ingatlan-nyilvántartási határa.
Helyi jelentőségű védett természeti emlék:
4 db fekete fenyő (Pinus nigra), 096/3 hrsz.
Helyi jelentőségű természetvédelmi értékként védelemre javasolt:
a) az 51 számú főút út melletti juhar fasor
b) az 51 számú főút és az üdülőterület közötti Nyárfás sor kettős nyárfasora.
Kulturális örökségvédelmi elemek
Az épített örökség helyi védelemre javasolt létesítményeit a Településszerkezeti Terv Szerkezeti tervlapja
tűnteti fel, a Leírása tartalmazza.
Dunavarsány területén nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a Településszerkezeti Terv Szerkezeti tervlapja
tünteti fel kiterjedésükkel és azonosító számukkal ábrázolva. A régészeti lelőhellyel érintett területekre
vonatkozó korlátozás előírásait az örökségvédelemről szóló törvény és egyéb országos jogszabályok
tartalmazzák.

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI
1.2.1. A településszerkezeti, területfelhasználási változások bemutatása
A TSZT 1. módosítási javaslat - a 0123/38 hrsz.-ú ingatlan besorolása rekreációs területhasználatra
Telepítési tanulmányterv készült a területtulajdonosok költségviselésével és fejlesztési programjának
megfelelően a 0123/38 hrsz.-ú tókörnyék területére, melyet a Képviselő-testület 112/2014. (VI.17.)
határozatával támogatott. A módosítás célja a beépítésre nem szánt Kreho, különleges rekreációs
horgász terület és beépítésre szánt Kre, különleges rekreációs terület kijelölése a jelenleg hatályos
TSZT szerinti zöldterület, közpark (Z), kertvárosias lakóterület (Lke) és különleges ellátást szolgáló terület
(Kel) helyett. A közpark terület kialakításának nincs realitása és indokoltsága a teljes egészében
magántulajdonú területen, a kertvárosias lakóterület helyett is kedvezőbb a terület sajátosságát
hordozó, horgásztó céljára szolgáló, különleges rekreációs területhasználat. A tanulmányterv a volt
bányató vízfelületét a parti területekkel egyesítette a Kreho jelű területfelhasználás területébe, mely
egyrészt nincs szinkronban a BATrT Szerkezeti tervével, másrészt igen jelentős biológiai aktivitásérték
hiányt eredményezne.
A tervfelülvizsgálat 12. számú módosítási javaslata, mely a többi volt bányató körüli közpark területek
és a vízfelületek problémájának megoldására irányul, megtartva a vízfelületek V, vízgazdálkodási
területfelhasználását, a Kbn-re, beépítésre nem szánt különleges rekreációs területfelhasználást
javasol meghatározni a vízparti területeken. Ez a javaslat kizárja a biológiai aktivitásérték hiány
keletkezését legalább a vízfelületek esetében, ezért ésszerű ennek az elvnek az alkalmazása a jelen
1. módosítási javaslatnál is, miközben a tervezett építési jogok nem változnak a Telepítési
tanulmánytervben meghatározottakhoz képest.
A TSZT tervezett gyűjtő úthálózatának felülvizsgálata az érintett területet északkeleten és délkeleten
határoló két gyűjtő út tervezetét nem tartja indokoltnak, így azok a módosítási javaslatban nem
szerepelnek.
A javasolt módosítás hatása: A volt bányató tervezett célszerű területhasználata a hatályos TSZT-hez
képest kisebb beépítési intenzitással, kisebb forgalmi terheléssel a környezeti terhelést alacsonyabb
szinten tartja. A javasolt módosítás nyomán a TSZT-ben a biológiai aktivitásérték szinten tartása
igazolandó.
A módosításra javasolt terület az OTrT szerinti mezőgazdasági térség része, de az OTrT 31/B.§ c)
alapján a BATrT-ben megállapított térségi területfelhasználási kategórián belül a BATrT térségi
területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásait kell alkalmazni.
A módosításra javasolt terület a városias települési térség és a vízgazdálkodási térség része. A
városias települési térség részeként a BATrT 5.§ (2), (3), (4), (5), (6) bek. nem érintett, a
vízgazdálkodási térség nagysága nem változik.

A hatályos TSZT kivonat
A javasolt TSZT módosítás

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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A TSZT 2. módosítási javaslat - a 090/9 hrsz.-ú ingatlan besorolása gazdasági területfelhasználásra
A 090/9 hrsz.-ú, 1,29 ha nagyságú ingatlan, a MAG-DEPO Kft területe, a hatályos TSZT szerint Evt,
védett védelmi erdő területfelhasználású. Az ingatlan a földhivatali alaptérkép szerint iparterület, és
a korábbi sertéshizlaló trágyatelepe volt, fás növényzet nélkül, mint ilyen, a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatósága korábban, a hatályos TSZT felülvizsgálata során a terület ökológiai hálózatból való
kikerülése ellen kifogást nem emelt. (DINPI Ügyiratszám: 3/6/2010., ügyintéző: Vrabély Anikó)
A módosítás célja: a fás növényzettel nem rendelkező, földhivatali ipartelep besorolású terület
gazdasági Gksz területelhasználásra módosítása a tervezett Evt besorolásról.
A módosítás hatása: a meglévő és tervezett lakóterületektől 600 m, illetve 150 m távolságban,
meglevő erdőterületekkel körülvett terület, azon túl Gksz és Gip területek szomszédságában, a TSZTben kijelölt gyűjtő útra kapcsolhatóan, nem jelent jelentős környezeti terhelést.
A TSZT-ben a biológiai aktivitásérték szinten tartása tartása igazolandó.
A módosításra javasolt terület az OTrT szerinti mezőgazdasági térség része, de az OTrT 31/B.§ c)
alapján a BATrT-ben megállapított térségi területfelhasználási kategórián belül a BATrT térségi
területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásait kell alkalmazni.
A módosításra javasolt terület a BATrT szerinti erdőgazdálkodási térség része. Az 1,29 ha kisebb, mint
az erdőgazdálkodási térség 15 %-a a 63,15 ha, így a 6.§ (1) bek. előírásának megfelel, az
erdőterületként besorolt terület a TSZT-ben összességében nem csökken. (lásd részletesebben az
1.2.2.2. fejezetben)

A hatályos TSZT kivonat

A javasolt TSZT módosítás

A TSZT 3. módosítási javaslat - az 5502-5519 hrsz.-ok besorolása rekreációs területfelhasználásra
Telepítési tanulmányterv készült a Tó-lakópark elnevezésű tókörnyék dunavarsányi területrészére.
A módosítás célja: az 5502-5519 hrsz.-ú Lke, kisvárosias lakóterület helyett a majosházi TSZT-ben a
tóparti területekre meghatározott Kre, különleges beépítésre szánt, egyéb helyi sajátosságot hordozó
terület területfelhasználás szerint, mely besorolás biztosítja a lakó-, és üdülőfunkció fogadását is a
tóparti területen. A módosítás hatása: beépítésre szánt terület módosítása beépítésre szánt területre,
ami nem eredményez beépítési intenzitásváltozást, de a biológiai aktivitásérték szintentartása
biztosítandó a TSZT felülvizsgálat és módosítás során.
A módosításra javasolt terület az OTrT szerinti mezőgazdasági térség része, de az OTrT 31/B.§ c)
alapján a BATrT-ben megállapított térségi területfelhasználási kategórián belül a BATrT térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásait kell alkalmazni.
A módosításra javasolt terület a városias települési térség és a vízgazdálkodási térség része. A
városias települési térség részeként a BATrT 5.§ (2), (3), (4), (5), (6) bek. nem érintett, miután a terület
nem újonnan kijelölt beépítésre szánt terület, a vízgazdálkodási térség nagysága nem változik.

A hatályos TSZT kivonat

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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A TSZT 4. módosítási javaslat – az 51-es főút menti közpark területek Ev besorolása, Gip pontosítása
A TSZT módosítás célja:
- az 51 számú országos főút keleti oldala mentén, a külterületi, északi szakaszon keskeny Z (közpark)
kijelölés nem ésszerű, nem indokolt a Gip területekhez csatlakozóan, helyette Ev véderdő
területfelhasználás javasolt a belterület határáig, a Völgy utcáig.
- a 086/56-086/59 hrsz.-ú erdő földrészletek területén a területtulajdonos a korábbi SZT alapján az
önkormányzattal egyeztetett területen, az Erdészeti Igazgatósággal elfogadottan, csereerdősítést
valósított meg. A megszűntethető erdő helyén a tulajdonos adatszolgáltatása alapján, az
erdőkivonási dokumentumnak megfelelően a TSZT Gip területfelhasználás lehatárolása pontosítva
lett, az 51-es út menti Z közpark helyett Ev meghatározása mellett.
A módosítás hatása: a TSZT pontosítás nem jár beépítésre szánt területnövekedéssel, a közterületi
zöldterület módosítása véderdő területfelhasználásra az országos főút környezeti hatásainak
csökkentését szolgáló ésszerű javaslat.
A módosításra javasolt terület az OTrT szerinti mezőgazdasági térség része, de az OTrT 31/B.§ c)
alapján a BATrT-ben megállapított térségi területfelhasználási kategórián belül a BATrT térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásait kell alkalmazni.
A módosításra javasolt területek a BATrT szerint a városias települési térség része, a BATrT 5.§ (2)
bekezdés előírásainak megfelel, a (3), (4), (5), (6) bek. nem érintett, a kijelölt véderdőterület
településszinten növekszik.

A hatályos TSZT kivonat

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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A TSZT 5. módosítási javaslat – az 510 számú út menti Gksz területhasználati besorolás

A hatályos TSZT kivonat

Kialakult, beépített állapot miatt javasolt a TSZT módosítás: az 51-es
országos főút és az 510 számú út csomópontjában a 070 hrsz.-ú
közút területen, az új nyomvonalon kialakított 51. számú főút
közlekedési területe felhagyott területrészére települt kereskedelmi
létesítmények területfelhasználásának rögzítése.
A módosítás célja: közlekedési terület átsorolása beépítésre szánt
területre, Gksz területhasználat kijelölés a hivatalos földhivatalai
alaptérkép alapján megtörtént földhivatali telekalakítások
figyelembe vételével.
A módosítás hatása: meglévő állapot rögzítése az építéshatósági
munka lehetővé tételéhez. Kismértékű beépítésre szánt terület
növekményt jelent TSZT-ben.

A módosításra javasolt terület az OTrT szerinti mezőgazdasági térség
része, de az OTrT 31/B.§ c) alapján a BATrT-ben megállapított térségi
területfelhasználási kategórián belül a BATrT térségi terület-felhasználási
kategóriákra vonatkozó előírásait kell alkalmazni.
A módosításra javasolt területek a BATrT szerint a városias települési
térség része, az 5.§ (2) teljesül, nem érintettek a (3), (4), (5), (6)

bekezdés előírásai.
A javasolt TSZT módosítás
A TSZT 6. módosítási javaslat – az RSD-parti üdülőterületek besorolásának felülvizsgálata

A hatályos TSZT kivonat

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.

A javasolt TSZT módosítás

Az
RSD-parti
belterületi,
kialakult
telekállapotú
Üh,
hétvégi
házas
üdülőterületek
Kre,
különleges
beépítésre szánt terület, egyéb, helyi
sajátosságot
hordozó
területfelhasználásra módosítása javasolt a
meglévő és távlatban is jelentkező
lakófunkció-igényre,
a
Településfejlesztési Koncepcióval szinkronban,
valamint az építés-hatósági munka
megalapozásához. A felülvizsgálat során
felmerült, hogy az Üh hétvégi házas
besorolás az RSD parton levő számos
üdülőegységet tartalmazó „tömbtelkes”
területen nem megfelelő. Ezen területek
Üü, üdülőházas besorolás javasolt és
szükséges, a lakófunkció kizárása mellett.
A
beépítésre
szánt
területek
területfelhasználás változása intenzitásnövekedést, környezeti terhelésváltozást
nem eredményez, de a biológiai
aktivitásérték szinten-tartása a Kre és az
Üü terület-felhasználáshoz tartozó BIA
érték szorzó alacsonyabb mértéke miatt
vizsgálandó.
A módosításra javasolt területek az OTrT
szerinti mezőgazdasági térség része, az
OTrT 31/B.§ c) alapján a BATrT-ben
megállapított térségi területfelhasználási
kategórián belül a BATrT térségi területfelhasználási kategóriákra vonat-kozó
előírásait kell alkalmazni. A módosításra
javasolt területek a városias települési
térség része, a BATrT 5.§ (2), (3), (4), (5),
(6) bek. nem érintett.
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A TSZT 7. módosítási javaslat - honvédségi objektum körül kijelölt védőtávolságok törlése
A hatályos SZT módosítás egyeztetése során
a
Honvédelmi
Minisztérium
Hatósági
Hivatala az 5294-1/2012/hho nyilvántartási
számú véleményező levelében nyilatkozott,
hogy Dunavarsány közigazgatási területén
levő 016/4, 017/2 és 017/18 hrsz.-ú HM
vagyonkezelésű ingatlanok védőterületére
a továbbiakban nem tartanak igényt, így a
többlépcsős védőtávolság terv-módosítás
során törölve lett.
A módosítás célja: A Szerkezeti tervlapról a
korábbi honvédségi objektum körül kijelölt
védő-távolságok törlendők. Az érintett
honvédségi területek terület-felhasználása a
Honvédelmi
Minisztérium
előzetes
nyilatkozata alapján változatlan marad, e
tekintetben tehát módosítás nem történik.

A hatályos TSZT kivonat

A javasolt TSZT módosítás

A TSZT 8. módosítási javaslat - a Rukkel-tó környezetének besorolása
A hatályos TSZT közlekedésfejlesztési felülvizsgálata alapján megtörtént a tervezett gyűjtőút-hálózati
módosítások átvezetése a teljes közigazgatási területen (a déli tavak környezetében, a vasút déli oldalán,
a Dunavarsány Ipari Park területén, stb.). A jelen 8. számú területen a Rukkel-tó menti tervezett gyűjtőút
törlése javasolt, miután a tervezett gyűjtőút déli szakaszának elbányászása miatt megvalósítása irreális.
Telepítési tanulmányterv készült a Rukkel-tó területtulajdonosa programja figyelembe vételével a 016/221 és
a 016/219 hrsz.-ú területre. A tanulmányterv alapján elkészült önkormányzati egyeztetési anyag
bemutatásakor, a 2015. szeptember 22-i Képviselő-testületi határozatában az önkormányzat úgy döntött,
hogy a 016/220 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása ne változzon, míg a 016/221 hrsz.-ú ingatlant érintő erdő
területfelhasználás a 012/6 hrsz-ú ingatlan Üü területfelhasználási egység terhére legyen átvezetve.
A módosítási javaslatok tehát:
- a hatályos TSZT szerinti, az Üü, üdülőházas besorolású Rukkel tó (012/6 hrsz) nyugati oldalán tervezett
gyűjtő út törlése a Homok utcáig,
- az Üü területfelhasználású Rukkel tó bővítési igénye a tervezett gazdasági erdőterület igénybevételével (a
016/221 hrsz.-on ezt megelőzően telekalakítás és fásítás történt a földhivatali alaptérkép szerint): az Üü
területfelhasználási egységbe sorolt strand bővítéseként egyéb, rekreációs Kbn-sp, különleges beépítésre
nem szánt sportolási célú terület számára, kb. 2,3 ha terület, valamint 0,7 ha területen Ek, közjóléti
erdőterület területfelhasználás jelölendő ki,
- a módosítás miatt pótlandó tervezett kb. 2,3 ha gazdasági erdőterület Ek, közjóléti erdőként az Üü
területen belül jelölhető ki, az érintett terület jelenlegi üdülőterületi használathoz illeszkedően, a
területtulajdonossal egyetértésben,
- a 016/220 hrsz.-ú ingatlan Eg, gazdasági erdő területfelhasználása változatlan marad.
További tervezési feladat - a jelenlegi bányaterület lehatárolásoknak és használatnak megfelelően a
működő Méhes bánya – 08/9 hrsz. - Kb, illetve a már nem üzemelő bányaterületek használatának - a 08
hrsz. telekosztása révén változott területek felülvizsgálata, esetlegesen szükséges pontosítása. Ez ügyben
módosítás nem történt.
A módosítások hatása: a javasolt területhasználat-változás - beépítésre nem szánt területként –
jelentéktelen, a kialakult területhasználatok minőségi fejlesztését szolgálja.
A módosításra javasolt terület az OTrT szerinti mezőgazdasági térség része, de az OTrT 31/B.§ c) alapján a
BATrT-ben megállapított térségi területfelhasználási kategórián belül a BATrT térségi területfelhasználási
kategóriákra vonatkozó előírásait kell alkalmazni. A BATrT szerint az érintett területek az erdőgazdálkodási
térség és a városias települési térség része. Az erdőgazdálkodási térségből 2,3 ha területet használ fel
beépítésre nem szánt területként, mely a további érintett területtel együtt (összesen 8,92 ha) kisebb, mint az
erdőgazdálkodási térség 15%-a.
A városias települési térség részeként a BATrT 5.§ (2), (3), (4), (5), (6) bek. és a 7.§ nem érintett.

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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A hatályos TSZT kivonat

A javasolt TSZT módosítás

A TSZT 9. módosítási javaslat -

A hatályos TSZT kivonat

Az 5041/2 hrsz.-ú, a Dunavarsány Ipari Park tulajdonában levő,
közforgalom elől elzárt magánutat az IBIDEN meg kívánja
vásárolni, hogy az út két oldalán levő létesítményei közvetlen
kapcsolatban lehessenek.
A módosítás célja: Az 5041/2 hrsz.-ú gyűjtő út funkciójú út
kiváltása új gyűjtőút-nyomvonal meghatározásával a TSZT-ben
az elkészült Telepítési tanulmányterv alapján.
Az Ipari Park területén áthaladó gyűjtőút magánúttá történő
módosítása közműves szempontból nem támogatható. A
módosítással érintett út, szabályozási szélességében közüzemi
hálózatok, ivóvíz vezeték, gravitációs és nyomócsatorna,
villamosenergia hálózat és földgázvezeték halad keresztül.
A közüzemű szolgáltatók a hálózatuk magánút alá kerüléséhez
nem fognak hozzájárulni, bár elméletileg szolgalmi jogi
bejegyzéssel, vezeték joggal megoldható lehetne, de
hosszabb távon a közszolgáltató számára a szolgáltatás
fenntartása, a hálózat későbbi rekonstrukciója problémát
okozhatna, így az út közútként való megtartása célszerűbb és
így javasolt. Az előbbiek szerint a közművesítési szempontból
nem javasolt magánút kialakítástól függetlenül, településszerkezeti szempontból a gyűjtőút hálózat módosítása
javasolható.
A módosítás hatása: környezeti terhelés-növekedéssel a TSZT
módosítás nem jár.
A módosítással érintett terület a BATrT városias települési térség
része, e tekintetben nincs változás, módosulás, vizsgálandó
előírás.

A javasolt TSZT módosítás

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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A TSZT 10. módosítási javaslat - a 032/19 hrsz.-ú telephely térségének besorolása

A 032/19 hrsz.-ú telephely területén tervezett
közlekedési terület - kiszolgáló út törlendő mert a telephelytől északra, meglévő erdő
igénybevételével tervezett Gksz területet a
területtulajdonos önkormányzat nem kívánja
megvalósítani, és így a hozzávezető út
kialakítására nincs szükség: Gksz helyett az
Eg területfelhasználás javasolt.
A módosítás hatása: a módosítási javaslat
környezeti terheléscsökkenést jelent.
Az
érintett
terület
az
OTrT
szerinti
mezőgazdasági térség, a BATrT szerint az
erdőgazdálkodási térség része.

A hatályos TSZT kivonat

A javasolt TSZT módosítás

A TSZT 11. módosítási javaslat - a távlati településközpont területhasználatának felülvizsgálata

A hatályos TSZT kivonat

A javasolt TSZT módosítás

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.

Dunavarsány
két
önálló
belterületi
településrésze,
Dunanagyvarsány és Dunakisvarsány között, külterületi, még
beépítetlen területeken, a hatályos TSZT a két településrész
egymáshoz
közelítése,
összeépülése
céljából
távlati
területfelhasználást jelölt ki: beépítésre szánt területként lakóés településközpont vegyes területek mellet nagykiterjedésű
közlekedési és közpark területeket, nem reális értékben. A
terv közpark területfelhasználást jelöl a területen áthaladó
országos
közművezetékek
védőterületekkel
együtt
meghatározott széles területsávjában is.
A tervezett távlati területfelhasználás felülvizsgálata vált
szükségessé, részben a közlekedési és Z, közpark területekre,
az e területfelhasználásokra vonatkozóan az önkormányzat
megvalósítási lehetőségeinek figyelembe vételével, másrészt
a terület tulajdonosai által kezdeményezett módosítási
kérelem tekintetében, ami a távlati települési központ
területén létesíthető állattartásra vonatkozott.
A tervezés megindítását követően a Képviselő-testület
Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága határozata
értelmében a távlati településközpont területének állattartás
céljából történő felhasználásához nem járult hozzá a város
Településfejlesztési
Koncepciójában
megfogalmazottak
alapján, így a jelen tervezési folyamatban az érintett
területeken a közlekedési és zöldterületek felülvizsgálatának
feladata maradt csak meg.
A módosítási javaslatok szerint:
- a közlekedési terület helyett Vt területfelhasználás,
- a Vt területfelhasználás helyett Ek (mely beépítésre szánt
területként területi nagyság szerint kompenzálja az előbbi
változást, vagyis a Vt terület azonos nagyságban a főút mellé
kerül, míg a Vt helyén Ek terület lesz),
- a Z területek helyett Ek,
- kis területen a Ksp helyett Ek, valamint
- a települési út északi oldalán a közműcsorda területén jelölt
Z helyett Kbn-ez, beépítésre nem szánt egyéb zöldfelület
területfelhasználás meghatározása javasolt.
A módosítás hatása: A TSZT módosítási javaslat beépítésre
szánt
területnövekedést
nem
jelent,
környezeti
terhelésnövekedéssel nem jár. A biológiai aktivitásérték
szintentartása biztosítandó.
A módosításra javasolt területek az OTrT szerinti mezőgazdasági térség része, az OTrT 31/B.§ c) alapján a BATrT
térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásait
kell alkalmazni: részben a városias települési térség részeként,
a BATrT 5.§ előírásoknak megfelel, részben a magas
zöldfelületi arányú települési térség részeként.

21

Dunavarsány Város településfejlesztési és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata és részleges módosítása
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

A TSZT 12. módosítási javaslat – a déli volt kavicsbányák környékén a zöldterület besorolás vizsgálata
A közigazgatási terület középső, déli részén a magántulajdonú felhagyott kavicsbányák térségében, a távlati Z,
zöldterület, közpark területfelhasználás felülvizsgálata eredményeképpen javasolt e területek területfelhasználásmódosítása, Kbn-re, Kbn-sp, Ek, azaz beépítésre nem szánt különleges egyéb, helyi sajátosságot hordozó
rekreációs, sportterületre, egyéb zöldfelületi területre, közjóléti erdőterületre.
A módosításra javasolt területek az OTrT szerinti mezőgazdasági térség része, az OTrT 31/B.§ c) alapján a BATrT
térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásait kell alkalmazni: a városias települési térség része, új
beépítésre szánt területkijelölés nem történik, e tekintetben nincs vizsgálandó előírás.

12.

A hatályos TSZT kivonat

A javasolt TSZT módosítás

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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A TSZT 14. módosítási javaslat - a 061/11 hrsz.-ú út-az 51. számú főút menti tervezett erdőterületMajosháza közigazgatási határán tervezett gyűjtő út–Sziget sor által közrefogott területek
Az 51-es főút déli szakaszának nyugati oldalán, a
tervfelülvizsgálattal
érintett
területtel
kapcsolatos
szakhatósági állásfoglalás és az eltérő vélemények
egyeztetésére összehívott tárgyalás alapján a végleges
TSZT felülvizsgálat és módosítás az alábbiakat tartalmazza
a melléklet hatályos TSZT kivonaton ábrázolt területen:

14.

A hatályos TSZT kivonat

a 061/11 hrsz.-ú út-az 51. számú főút menti tervezett
erdőterület-Majosháza közigazgatási határán tervezett
gyűjtő út–Sziget sor által közrefogott terület Má általános
mezőgazdasági területként meghatározott a hatályos TSZT
Kk-sp, beépítésre nem szánt sportterület (a felülvizsgálati
terv szerinti Kbn-sp), valamint Kid-eü különleges beépítésre
nem szánt idegenforgalmi–egészségügyi terület helyett,
míg a tervezett gyűjtőút mentén a hatályos TSZT szerinti Ev
területhez kapcsolódva Ev véderdő területsávot határoz
meg a részben megszűnőnek tervezett Ev, véderdő terület
pótlásaként.
A tervezési területként lehatárolt terület északi részén, a
061/11 hrsz.-ú úttól északra a Kk-sp, beépítésre nem szánt
sportterület besorolása (a felülvizsgálati terv szerinti Kbn-sp)
nem változik, területe egy csatlakozó kisebb erdőterületen
növekszik.

14.

A javasolt TSZT módosítás

A módosításra javasolt területek az OTrT szerinti
mezőgazdasági térség része, az OTrT 31/B.§ c) alapján a
BATrT térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó
előírásait kell alkalmazni: a BATrT szerint részben az
erdőgazdálkodási térség, részben a magas zöldfelületi
arányú települési térség része. A BATrT 6.§ (1) bek. teljesül (a
Kbn-sp kijelölés - 0,72 ha - az erdőgazdálkodási térség 15%án belül van, a védelmi rendeltetésű erdőterületként
besorolt területfelhasználási egységek kiterjedése nem
csökken, a Kbn-sp, a Má és az Ev egyenleg a területcsere
során biztosított, míg a magas zöldfelületi arányú települési
térségben beépítésre nem szánt terület véderdő kijelölhető.

A TSZT 16. módosítási javaslat – a Dunavarsány IV. bányatelek törlése miatti besorolás-változás

A hatályos TSZT kivonat

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.

TSZT módosítást igényel a Budapesti Bányakapitányság
tájékoztatóra
adott
adatszolgáltatása
alapján
Dunavarsány délnyugati területén, az 51-es úttól keletre
levő, törlési eljárás alatt levő, Dunavarsány IV. 9158/2002
nyilvántartású kavicsbánya területét érintő területfelhasználás.
A módosuló TSZT-ben ennek megfelelően az érintett
területen csökken a V, vízgazdálkodási terület, ami a
bányabezárás miatt már nem alakul ki, és helyébe a
hatályos terv szerinti, a vízgazdálkodási terület körül kijelölt
Kbn-sp, különleges beépítésre nem szánt sportolási terület,
illetve Má, általános mezőgazdasági terület lép.
A különleges - várhatóan a horgászathoz kapcsolódó sportolási célú terület növekmény nincs, mert csak területi
átrendeződése történik a nem kialakuló vízfelület miatt, a
vízfelület és a Kbn-sp területek között, míg a fennmaradó
rész marad mezőgazdasági terület a tervezett vízfelület
helyett.
A módosításra javasolt területek az OTrT szerinti mezőgazdasági térség része, az OTrT 31/B.§ c) alapján a BATrT
térségi
területfelhasználási
kategóriákra
vonatkozó
előírásait kell alkalmazni: e szerint az érintett területek a
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vízgazdálkodási térség része.
BATrT 10.§ „A vízgazdálkodási térséget legalább 95%-ban
vízgazdálkodási
terület,
illetve
természetközeli
terület
területfelhasználási egységbe kell sorolni. A fennmaradó részen olyan
területfelhasználási egység jelölhető ki, amely nem veszélyezteti a
vízgazdálkodás érdekeit.”
A „visszaminősítési” módosítási javaslat a BATrT-ben
rögzített vízgazdálkodási térség 2,85 %-át, 9,55 ha területet
mezőgazdasági területként használ fel, mely kisebb, mint a
BATrT-ben rögzített vízgazdálkodási térség 5 %-a (16,76 ha),
tehát az előírásoknak megfelel.
A javasolt TSZT módosítás
A TSZT 17. módosítási javaslat - a 076/33 hrsz.-ú ingatlan részterületére vonatkozó besorolás

A hatályos TSZT kivonat

A javasolt TSZT módosítás

Telepítési tanulmányterv alapján a 076/33 hrsz.-ú ingatlan
részterületére
vonatkozó
Telepítési
tanulmányterv
Dunavarsány külterületén, az 51. számú főútról lecsatlakozó
Naprózsa utca északi oldalán, a Naprózsa lakóparktól délre
fekszik, a lakópark területéhez közvetlenül csatlakozóan. Az
erdő ingatlan, azt kelet-nyugati irányban keresztbeszelő
Barátság I. olajvezeték által lehatárolt északi része a módosítás
tárgya.
A területen az Ev véderdő övezet helyett Lke, kertvárosias
lakóterület, figyelembe véve a Naprózsa lakópark építési
paramétereit.
E
területhez
kapcsolódik
a
Naprózsa
lakóparkon
keresztülhaladó Barátság I. vezeték védőtávolságában jelölt Z
területfelhasználású
terület,
mely
besorolása
a
tervfelülvizsgálat alapján módosítani javasolt Kbn-ez,
különleges beépítésre nem szánt egyéb területként.
A módosításra javasolt területek az OTrT szerinti mezőgazdasági térség
részei, a BATrT térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó
előírásait kell alkalmazni: az Lke terület az erdőgazdálkodási
térségben, a Kbn-ez a városias települési térségben van.
A lakóterület kijelölhetősége igazolását a BATrT erdőgazdálkodási
térségében a lásd az 1.2.2.2. fejezetben.

BEÉPÍTÉSI TERV (Telepítési tanulmányterv), a TSZT 17. módosítási javaslatához „A” változat

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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BEÉPÍTÉSI TERV (Telepítési tanulmányterv), a TSZT 17. módosítási javaslatához „B” változat

A beépítési terv két változata bemutatja a terület-tulajdonosok fejlesztési céljaival összhangban a terület
felhasználásának, jövőbeni lehetséges beépítésének koncepcióját:

a 076/33 hrsz.-ú erdő művelési ágú ingatlan északnyugati, 1,04 ha-os területrészén – az Országos
Erdőállomány Adattár szerint gazdasági rendeltetésű erdőterület, C/23 jelű erdőtag – kertvárosias
lakóterületként való kialakítása. A Naprózsa lakópark területéhez közvetlenül kapcsolódóan, a javaslat
szerint 9 db lakótelek kialakítása tervezett. Az „A” változat a Naprózsa lakópark bevezető magánútjára is
kapcsolódó javasolt beépítést tartalmaz, a „B” változat a Naprózsa lakópark magánútját nem érintő, attól
függetlenül megvalósítható javasolt beépítést ábrázol;

a tervezett lakóterület megközelítését, feltárását a Naprózsa lakópark kiszolgálását is biztosító Naprózsa
utca adja, mely közvetlen meglevő útcsatlakozás révén kapcsolódik az 51 számú főútra, és mely utca
Dunavarsány Településszerkezeti Terve, illetve Szabályozási Terve szerint a város kiépítendő gyűjtő úthálózat
része a városközpont irányában biztosítva kapcsolatot;

az „A” változatban a tervezett lakótelkek közül 2 telek a Naprózsa lakópark megközelítő utcájára, az
Árvalányhaj utcára nyílik, míg a többi a Naprózsa utcára, illetve a Naprózsa utcáról nyíló bokorszerű
beépítést eredményező, lakó-pihenő övezetű, magánútként kialakítandó zsákutcára szerveződik;

a „B” változatban a tervezett lakótelkek a Naprózsa utcáról nyíló bokorszerű beépítést eredményező, lakópihenő övezetű, magánútként kialakítandó zsákutcára, illetve a terület déli részén szintén magánútként
kialakítandó rövid zsákutca mentén adnak lezáró utcaképet a tervezett lakóterületnek;

a lakótelkek mérete a kertvárosias beépítés általánosságban elfogadott nagyságát biztosítják, a helyszín
geometriai adottságai szerint, a két szélső esetben 700 m2 és 1560 m2 értékekkel, általános esetben 850, 920
és 1060 m2 területnagyságokkal, 21,5-24 m-es telekszélességgel;

a javasolt beépítés szabadonálló, az északkeleti oldalhatárhoz 3 m-es oldalkerttel illeszkedően, biztosítva a
kedvezőbb déli kert nagyobb méretét.

a tervezett lakóterület nagysága 1,04 ha.
A tervezett lakóterület-kialakaításnál figyelembe kell venni a Naprózsa lakóparkba bevezető utcában levő
szennyvízátemelő védőtávolságait. (lásd a TSZT módosítási javaslaton ábrázolva)

A TSZT 18. módosítási javaslat - a kisvarsányi városi sportpálya átsorolása

A hatályos TSZT kivonat

A felülvizsgálat során felmerült módosítási igény: a kisvarsányi városi
sportpálya átsorolása a funkcióhoz szükséges esetleges építési igény
fogadásának biztosítására beépítésre nem szánt Kk-sp-ből (Kbn-sp)
beépítésre szánt Kok-sp, beépítésre szánt sportterületre, a nagyvarsányi
sportpálya besorolásával összhangban.
A módosításra javasolt területek az OTrT szerinti mezőgazdasági térség része,
az OTrT 31/B.§ c) alapján a BATrT térségi területfelhasználási kategóriákra
vonatkozó előírásait kell alkalmazni: BATrT szerinti városias települési térség
része, a vonatkozó vizsgálandó előírásokat a módosítási javaslat nem érinti.

A javasolt TSZT módosítás

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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A TSZT 19. módosítás javaslat - a Farmer-tó melletti Vt terület besorolása

A hatályos TSZT kivonat

A javasolt TSZT
módosítás

A felülvizsgálat során javasolt a horgász Farmer tó Vt
területfelhasználás módosítása a kialakult funkcióra, a
Kre, különleges rekreációs beépítésre szánt területre.
A módosításra javasolt terület az OTrT szerinti
mezőgazdasági térség része, az OTrT 31/B.§ c) alapján
a BATrT térségi terület-felhasználási kategóriákra
vonatkozó előírásait kell alkalmazni: a módosítással
érintett terület BATrT szerinti városias települési térség
része, a vonatkozó, vizsgálandó előírásokat a
módosítási javaslat nem érinti.

A TSZT 20. módosítási javaslat - az RSD menti tervezett kikötő és környezete besorolása

A hatályos TSZT kivonat

A javasolt TSZT mód.

A felülvizsgálat során az RSD menti tervezett kikötő és
környezetében
a
Vt
településközpont
területfelhasználás módosítása javasolt Kki, különleges
kikötő területfelhasználásra, a hatályos TSZT kikötőkijelölésével szinkronban, illetve Kre, különleges
beépítésre szánt rekreációs területfelhasználásra a
kialakult funkciónak megfelelően.
A part-menti közlekedési terület Duna-parti sávja
sétányként
Zkp
területfelhasználásra
történő
módosítása
javasolt,
a
kialakult
állapotnak
megfelelően, illetve annak továbbfejlesztésével, a
szennyvízátemelő
védőtávolságában,
annak
megfelelő működését feltételezve.
A módosításra javasolt területek az OTrT szerinti
mezőgazdasági térség része, az OTrT 31/B.§ c) alapján
a BATrT térségi területfelhasználási kategóriákra
vonatkozó előírásait kell alkalmazni: az érintett terület a
BATrT szerinti városias települési térség része, a
vonatkozó, vizsgálandó előírásokat a módosítási
javaslat nem érinti.

A TSZT 21. módosítási javaslat -

A hatályos TSZT kivonat

A felülvizsgálat során javasolt a Petőfi horgásztótól délnyugatra levő
meglévő erdő teljes területének Ev övezetből Ek, közjóléti erdő
övezetbe sorolása az erdő helyzetének megfelelő funkcióra,
miközben az erdőterületen keresztül a hatályos TSZT-ben tervezett
gyűjtőút kiváltása is javasolt a meglevő erdő kímélése érdekében. A
módosítási javaslat miatt kis mértékben érintett (Kk-sp), Kbn-sp Ek
övezetbe sorolása ésszerű.
A módosításra javasolt területek az OTrT szerinti mezőgazdasági térség
része, az OTrT 31/B.§ c) alapján a BATrT térségi területfelhasználási
kategóriákra vonatkozó előírásait kell alkalmazni: az érintett terület a
BATrT szerint az erdőgazdálkodási térség része, ahol erdő
területfelhaszálás kijelölés a megfelelő.

A javasolt TSZT módosítás

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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A TSZT 22. módosítási javaslat – A Pilisi Parkerdőgazdaság 053/10 hrsz.-ú területének besorolása

A hatályos TSZT kivonat

A javasolt TSZT módosítás

A Pilis Parkerdő Zrt. tulajdonában van az Evt, azaz védett védelmi erdő
övezetben, a Domariba-szigeten levő 053/10 hrsz.-ú kivett tanya. Az
ingatlanon
a
meglevő
épületet
helyre
kívánják
állítani
épületbővítéssel, a tágabb térségben levő erdők fenntartása,
üzemeltetése céljából, erdészház, szolgálati lakás, vendégszoba
létesítés, stb. érdekében.
A Domariba-sziget természetvédelmi korlátozásai (országos ökológiai
folyosó, Natura2000, helyi védettség) a terület-felhasználási besorolást
alapvetően meghatározza, miután ott beépítésre szánt terület nem
jelölhető ki. Megoldást jelenthet a 053/9 hrsz.-ú ingatlannal való
összevonás feltétele mellett Ek, közjóléti erdő övezet kijelölése,
összhangban a 053/9 hrsz.-ú ingatlan országos erdőállomány szerinti
„közjóléti erdő” be-sorolásával.
Az OTrT szerint az érintett terület mezőgazdasági térség, valamint az
Országos ökológiai hálózat övezete, illetve Kiváló termőhelyi
adottságú erdőterület övezete ahol az OTrT 18.§ (1), illetve a 14.§ (1)
bekezdése szerint új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. A BATrT
szerint az érintett terület az erdőgazdálkodási térség része, ahol az Ek
kijelölés lehetséges.

A TSZT 23. módosítási javaslatok - a megszűnő közlekedési területek besorolása
A tervezett közlekedési hálózat felülvizsgálata során a megszűnő közlekedési területek (gyűjtő utak) Ev,
Ek és Má területfelhasználás változása javasolt az adott területek helyzetének megfelelően.
A TSZT 24. módosítási javaslatok - a felülvizsgálat eredményeképpen további besorolás-változások
A belterületeken belül a kialakult funkcióknak, területhasználatoknak megfelelő besorolásra tett
javaslatok: Lke-ből Gksz az 51-es út mentén, Vt-ből és közlekedési területből Zkk, közkert
területfelhasználás meghatározása.
A TSZT 25. módosítási javaslat - Az un. V8-as terület nyugati területrészének módosítási javaslatai
A módosítási javaslat két feladatból áll:
 egyrészt a jelen TSZT 11. számú módosítási javaslatoknak megfelelően, az érintett területen
végighaladó országos közművezetékek területének a Z, zöldterületi besorolás felülvizsgálata és
meglevő területhasználatnak megfelelő övezetbe sorolása,
 másrészt az önkormányzat 2015. szeptember 22-i Képviselő-testületi ülésén hozott önkormányzati
határozata értelmében módosítani szükséges az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő
036/40, 036/51 és 036/56 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlanok övezeti besorolását Lke építési
övezetről és Zkp övezetről Eg, gazdasági erdő övezetre. A Képviselő-testületi határozat rendelkezik
az érintett ingatlanok területfelhasználási besorolásának a TSZT-be, illetve övezeti módosításának az
SZT-be történő átvezetéséről. A Képviselő-testület ezentúl felajánlotta a Dunavarsány Ipari Park
Szolgáltató Kft. részére a fenti ingatlanokat erdősítésre és elfogadta a területhasználati szerződés
tartalmi elemeit, felhatalmazva a Polgármestert a terület használatára vonatkozó szerződés
aláírására. Vállalta, hogy a Dunavarsány Ipari Park által 5 év után megvalósított és átvett erdőt
gazdálkodásra átadja a Pilisi Parkerdő Zrt. Ráckevei Erdészetének, amennyiben az erről szóló
megállapodás megkötéséhez szükséges jogi feltételek teljesülnek.
A módosítások hatása: a módosítások egyrészt beépítésre szánt terület módosítása beépítésre nem
szánt területre, másrészt beépítésre nem szánt terület átminősítése be25.építésre nem szánt területre, így
környezetterhelés növekményt nem eredményez, hanem jótékonyan növeli Dunavarsány erdősültségét.
A módosításra javasolt területek az OTrT szerinti mezőgazdasági térség része, az OTrT 31/B.§ c) alapján a
BATrT térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásait kell alkalmazni: az érintett területek a
BATrT szerinti városias települési térség része, a vonatkozó, vizsgálandó előírásokat a módosítási
javaslatok nem érintik.

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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25.

A hatályos TSZT kivonat

A javasolt TSZT módosítás

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek
bemutatása
A hatályos területrendezési tervek elemzése a módosításra javasolt területeken
Dunavarsány közigazgatási területét az alábbi hatályos területrendezési tervek érintik:


Országos Területrendezési Terv (OTrT) - 2013. hatályba lépett 2014. január 1-én



Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve (BATrT) - 2011. szeptember 1-től hatályos

A két magasabb szintű jogszabály, az OTrT és a BATrT alapvetően és jelentős mértékben
meghatározza a települések területfelhasználási és fejlesztési lehetőségeit, műszaki infrastruktúrahálózatait, amelyeket a településrendezési tervek készítése és módosítása során figyelembe kell venni.
Az OTrT 2013. decemberében a CCXXIX. törvénnyel módosult. A 2014. január 1-én hatályba lépett OTrT,
mely alapján Dunavarsány településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát és módosítását vizsgálni
szükséges.
Az MTv.-vel módosított OTrT jelenleg nincsen összhangban a BATrT törvénnyel, aminek a felülvizsgálata
már megindult, a terv elfogadásának ideje jelenleg még nem ismert. A két törvény közötti összhang
létrehozásáig az OTrT 31/B. § átmeneti rendelkezései szerint kell a két területrendezési tervet alkalmazni.
Dunavarsány Településszerkezeti Tervének 2010. évi elfogadását követően 4 esetben történt TSZT
módosítás (lásd részletesebben a jelen fejezet Bevezetőjében). Három esetben a módosítási terület
kizárólag a BATrT-ban kijelölt városias települési térség területére esett, így ezen TSZT módosítások a BATrT
területi mérlegét nem érintették, míg a 2013-ban történt TSZT módosítás a jóváhagyó határozatában
rögzítette a területi mérlegben történt változást.

1.2.2.1. Az Országos Területrendezési Tervvel való összhang igazolása
Az OTrT 2013. decemberében a CCXXIX. törvénnyel módosult. A 2014. január 1-én hatályba lépett OTrT,
mely alapján Dunavarsány településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát és módosítását vizsgálni
szükséges.

Az OTrT 2. számú melléklete - Az Ország Szerkezeti Terve
(részlet)

Dunavarsány Településszerkezeti Terve
a javasolt módosításokkal – 2016. március

Az országos területfelhasználási kategóriákon belül az OTrT csak a kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategóriák kijelölése tekintetében határoz meg szabályokat, települési
területfelhasználási egységek kijelölése terén nem: „Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó
szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a település
közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük.” (OTrT 6. § (3) bek.)
Az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét Dunavarsány jelen
Településszerkezeti Terve az országos tervnek megfelelően ábrázolja meglevő infrastruktúra hálózaton
kívül a tervezetteket, így az EuroVelo 6 jelű Alsó Duna-mente kerékpárút kijelölt nyomvonalát, valamint
az arra kapcsolódó Budapest – Érd- Szigethalom kerékpárútvonal kijelölést.
Az OTrT-nek a BATrT-hoz kapcsolódó egyéb előírásainak való megfelelés bemutatása a TSZT BATrT-nek
való megfelelése igazolásánál található meg.
Az OTrT (MTv.) 31/B. § átmeneti előírásokat tartalmaz a törvénynek a BATrT-vel való összhangba
meghozataláig:
Mezőgazdasági térség – az OTrT 31/B.§ alapján a BATrT előírásait kell figyelembe venni
Vízgazdálkodási térség – az OTrT 31/B.§ alapján az OTrT 6.§ (2) e) pontjának előírását kell alkalmazni
Települési térség – az OTrT 31/B.§ alapján a BATrT előírásait kell figyelembe venni.

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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Az OTrT (MTv.) országos térségi övezetei közül érintett Dunavarsány közigazgatási területe egyes
területrészein:
3/1. melléklet, Országos ökológiai hálózat övezete
3/3. melléklet, Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
3/4. melléklet, Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
3/5. melléklet, Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete – 2015. 01. 01-től
Dunavarsány teljes közigazgatási területét érintő térségi övezet:
3.7. Országos vízminőség-védelmi terület övezete
Az OTrT 3/1-9. számú mellékletei – Országos övezetek
Országos ökológiai hálózat övezete
(3/1. melléklet)

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
(3/3. melléklet)

Az ökológiai hálózat övezetének Dunavarsányt érintő területe a
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának adatszolgáltatása
alapján:
Az övezetbe tartozik:
- a Domariba-sziget és tőle északra az ex lege úszólápok,
- az északi közigazgatási területhatárhoz kapcsolódva két vizes
élőhely (a 034/25 és a 034/7 hrsz.-ok)
- a külterület keleti részén természetes állapotú, összefüggő
gyepfelülLETKÉNT.et, beleértve a(017/2 hrsz.-t is
A 22. számú módosítási javaslat érinti a Domariba-sziget
területét, beépítésre nem szánt területként.
A területlehatárolásra jogosult, adatszolgáltatásra kötelezett a
Földmérési és Távérzékelési Intézet, adatszolgáltatást a
megkeresés idején nem tudott adni.
A 3/3. melléklet szerinti országos övezetbe két kisebb foltban, a
települési térség részeként meglevő beépített, illetve korábban
beépítésre kijelölt belterületi terülek tartoznak, azaz újonnan
beépítésre szánt területet ezen belül a terv nem jelöl ki.
A jelen tervmódosítási javaslatok az övezetet nem érintik.

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete (3/4. melléklet)
A területlehatárolásra jogosult, adatszolgáltatásra kötelezett a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, adatszolgáltatás
érkezett, az internetes elérhetőség megjelölésével.
A jelen tervmódosítási javaslatok az övezetet nem érintik.

Tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete (3/5. melléklet)

Országos vízminőség-védelmi terület övezete

(3/7. melléklet)

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.

2015. január 1-től hatályos országos térségi övezet.
A területlehatárolás a DINPI adatszolgáltatása alapján, azt
tervezői
egyeztetéssel
pontosítva
ábrázolja
a
Településszerkezeti
Terv,
mely
szerint
tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő terület az RSD területére és a
Domariba-sziget területére, valamint az azok menti 150 m-es
területsávra terjed ki.
A jelen tervmódosítási javaslatok közül az övezetet érintik: a 6.,
20. és 22. számú módosítási javaslatok. A tájképvédelmi
előírásokat a módosuló építési szabályzat tartalmazza.
Az övezetbe tartozik Dunavarsány teljes közigazgatási területe.
A területlehatárolásra jogosult, adatszolgáltatásra kötelezett a
tervezés megindulásakor a Nemzeti Környezetügyi Intézet, azt
követően a jogutódja. Adatszolgáltatás nem érkezett.
Dunavarsány területén az érintett hidrogeológiai védőidomok
területét a SMARAGD-GSH Kft. adatszolgáltatása alapján, a
belvízveszélyes területek lehatárolását és a területek minősítését
a VIZIG nyilvántartásából, a Pálfai féle lehatárolásokat veszi
figyelembe a terv a szaktervezők felkutatása alapján.
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1.2.2.2. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervével való összhang igazolása
Dunavarsány a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (BATrT) szóló, 2011-ben módosított 2005. évi
LXIV. törvény 1/1. számú melléklete szerint a Budapesti Agglomeráció területéhez tartozik.
A BATrT OTrT-vel való összhangba hozataláig a településrendezési eszközök készítése és módosítása során a
módosított OTrT (MTv.) átmeneti rendelkezései, a 31/B. § szerint kell eljárni. Ennek megfelelően a műszaki
infrastruktúrahálózatokat az MTv. szerint, az 1/1. és 1/11. mellékletei szerint kell figyelembe venni.
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A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve, Kivágat a Szerkezeti Tervből,
a módosítási javasatok megjelölése az azonosító számukkal, sárga színnel

Településszerkezeti Terv – 2016. március

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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A Budapesti Agglomeráció Dunavarsány közigazgatási területére eső térségi területfelhasználási
kategóriái és a rájuk vonatkozó szabályok betartásának igazolása:
A BATrT mellékletében lévő, az egyes térségi területfelhasználási kategóriákhoz tartozó számokhoz
viszonyítva néhány térség területe már korábban is módosult. A jogszabály szerint a vizsgálatkor a BATrT
1/3. számú mellékletében álló területekhez kell viszonyítani a változásokat, így a számításoknál a
jelenlegi módosítások területeit hozzá kell adni a korábbi módosítások területi változásaihoz is és ez
alapján kell bemutatni az egyes térségekre vonatkozó igazolásokat.
A korábbi TSZT módosítások területi adatai (a 2015. februári TSZT módosítás városias települési térségen belül
történt, változást így nem eredményezett a területi mérlegben):
BATrT
1/3. számú melléklet

a TSZT-2013. módosítás után
a törvény által biztosított
eltérési lehetőségből
a továbbiakra
igénybevett
maradt
terület-nagyság
igénybe vehető
(hektár)
területnagyság
(hektár)
8,00
9,634
67,476 beépítésre
-17,00
nem szánt terület
36,204 beépítésre
szánt üdülőterület,
vagy okt., eü és
sport célú
különleges terület

Térségi területfelhasználási kategória

Térségi területfelhasználási
kategória
(hektár)

Városias települési térség

881,72

Dunavarsány
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány
(%)
39,18

Magas zöldfelületi arányú települési térség

120,68

5,36

Erdőgazdálkodási térség

420,87

18,70

Mezőgazdasági térség

390,11

17,33

-

Különleges rendeltetésű térség
Építmények által igénybe vett térség
Vízgazdálkodási térség

59,94
42,11
335,30

2,66
1,87
14,90

-

-8,00

55,131 bármely
települési területfelhasználási egység
39,011 bármely
települési területfelhasználási egység
-

A városias települési térség a BATrT 1/3. számú melléklete szerint: 881,72 ha
A TSZT-2013. módosítás után a törvény által biztosított eltérési lehetőségből a továbbiakra maradt
igénybe vehető területnagyság: 9,634 ha

„A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a városias települési térség vagy hagyományosan
vidéki települési térség növekménye nem haladhatja meg az 1/3. számú mellékletben található területi mérleg
szerinti városias települési térség és hagyományosan vidéki települési térség területének 2%-át.” (BATrT 7. § (2)
bek.)

A jelen TSZT módosítás - új beépítésre szánt területként - a városias települési térséget
- a 2. számú módosítási javaslat 1,29 ha-ral
- a 17. számú. módosítási javaslat 1,04 ha-ral,
azaz összesen 2,33 ha-ral növeli, melyet a fenti mérlegtáblázat szerinti városias települési térségben
meghatározott, igénybe vehető 9,634 ha-ból levonva, 7,304 ha marad a további esetleges
módosításokra.
A területnövekedés, mely 0,83 % növekményt jelent, kisebb, mint 2 %, tehát megfelel a BATrT 7.§ (2)
bekezdés előírásának.

„Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új lakóterület, vegyes terület,
gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, ha
a) a tervezett területfelhasználás jól illeszthető a település meglevő szerkezetéhez,
b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi
szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, és
c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra kapacitás azt lehetővé teszi vagy a terület
igénybevételével párhuzamosan kiépül.” (BATrT 5. § (2) bek.)
A 2. és a 17. számú módosítási javaslatok a fenti előírásoknak megfelelnek, a 17. számú módosítási
javaslat elfogadásának feltétele a csereerdősítés megvalósítása.

„Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új beépítésre szánt terület a
település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és
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megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárás során kiadott területfelhasználási engedélye alapján
jelölhető ki.” (BATrT 5. § (3) bek.)
Ilyen területet a TSZT javasolt módosítási javaslatai nem tartalmaznak.
A magas zöldfelületi arányú települési térség a BATrT 1/3. számú melléklete szerint: 120,68 ha
A TSZT-2013. módosítás után a továbbiakra maradt igénybe vehető területnagyság: 36,204 ha
beépítésre szánt üdülőterület, vagy oktatási, egészségügyi és sport célú különleges terület kijelöléséhez,
67,476 ha beépítésre nem szánt terület.

„A magas zöldfelületi arányú települési térségnek a) legfeljebb 30%-án beépítésre szánt üdülőterület, illetve - a
beépítésre szánt különleges terület területfelhasználási egység köréből - oktatási, egészségügyi és sport célú
terület, b) legalább 70%-án beépítésre nem szánt terület alakítható ki.” (BATrT 5. § (8) bek.)
A magas zöldfelületi arányú települési térséget a 14. számú módosítási javaslat érinti, ahol 4,39 ha
magas zöldfelületi arányú települési térség területén védelmi erdőterületet határoz meg, ez beépítésre
nem szánt területként megfelel az előírásnak.
Erdőgazdálkodási térség a BATrT 1/3. számú melléklete szerint: 420,87 ha
A TSZT-2013. módosítás után a törvény által biztosított eltérési lehetőségből a továbbiakra maradt
igénybe vehető területnagyság: 55,131 ha bármely települési területfelhasználási egység.

„Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ában erdőterület területfelhasználási egységbe, illetve
terrmészetközeli terület (ezen belül kizárólag karsztbokorerdő) területfelhasználási egységbe kell sorolni.” (BATrT
6.§ (1) bek.)

A jelen TSZT módosítási javaslatok közül az erdőgazdálkodási térséget érinti:
- a 2. számú módosítási javaslat
1,29 ha területen
- a 8. számú módosítási javaslat
2,30 ha területen
- a 14. számú módosítási javaslat
5,45 ha területen
- a 17. számú módosítási javaslat
1,04 ha területen
összesen 10,80 ha erdőgazdálkodási térség.
Az 55,131 ha felhasználható erdőgazdálkodási térség területből a fenti területet levonva, marad 46,211
ha bármely területfelhasználási egység kijelölése számára. Az erdőgazdálkodási térség 15%-a 63,15 ha,
mely nagyobb a 46,211ha-nál, az előírásnak tehát megfelel.

„Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási egységek nagysága - a település
közigazgatási területére vetítve - összességében nem csökkenhet.” (BATrT 6. § (2) bek.)
A jelen TSZT módosítási javaslatok nyomán az erdőterületként besorolt területfelhasználási egységek
nagysága, növekménye:
- a 2. számú módosítási javaslatnál
-1,29 ha
- a 4. számú módosítási javaslatnál
+5,05, ha
- a 8. számú módosítási javaslatnál
+3,84 ha
- a 10. számú módosítási javaslatnál
+1,49 ha
- a 11. számú módosítási javaslatnál
+14,75 ha
- a 12. számú módosítási javaslatnál
+22,02 ha
- a 17. számú módosítási javaslatnál
-1,04 ha
- a 21. számú módosítási javaslatnál
+0,81 ha
- a 22. számú módosítási javaslatnál
+0,00 ha
- a 23. számú módosítási javaslatnál
+1,60 ha
- a 25. számú módosítási javaslatnál
+7,24 ha
összesen: 54,67 ha az erdőterületként besorolt területfelhasználási egységek növekménye. A fenti
előírás tehát érvényesül, Dunavarsány közigazgatási területére vetítve az erdőként besorolt
területfelhasználási egység növekszik, nem csökken.

„A védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületként és a természetközeli területként besorolt területfelhasználási
egységek kiterjedése nem csökkenhet.” (BATrT 6. § (1) bek.)
A jelen TSZT módosítási javaslatok nyomán a védelmi rendeletetésű erdőterületként besorolt
területfelhasználási egység kiterjedése
csökken:
- a 2. számú módosítási javaslat
1,29 ha
- a 12. számú módosítási javaslat
1,81 ha
- a 17. számú módosítási javaslat
1,04 ha
- a 21. számú módosítási javaslat
0,36 ha
- a 22. számú módosítási javaslat
1,53 ha,
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összesen csökken: 6,03 ha
növekszik:
- a 4. számú módosítási javaslatnál
- a 23. számú módosítási javaslat
összesen növekszik: 6,66 ha

5,06 ha
1,60 ha,

A védelmi elődleges rendeletetésű erdőterületként besorolt területfelhasználási egység növekménye
0,73 ha, tehát az előírásnak megfelel.

„Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a településrendezési eszközökben
legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.” (OTrT 7. § (1) bek.)
A 22. számú módosítási javaslat szerint 1,38 ha közjóléti erdőként (9/A erdőtag ) és a 17. számú
módosítási javaslat szerint 1,04 ha (23/C erdőtag részeként) érinti az Országos Erdőállomány Adattár
szerint erdőterületet, összesen 2,42 ha területen, mely 0,92 %, kisebb, mint 5%, azaz az OTrT előírásnak
megfelel. Az Országos Erdőállomány Adattár szerinti Dunavarsány erdőterülete összesen 261,81 ha
A jelen TSZT módosításnál a mezőgazdasági térség, a különleges rendeltetésű térség és az építmények
által igénybe vett térség nem érintett.
Vízgazdálkodási térség a BATrT 1/3. számú melléklete szerint: 335,30 ha
Vízgazdálkodási térség – az OTrT 31/B.§ alapján az OTrT 6.§ (2) e) pontjának előírását kell alkalmazni:

„e) A vízgazdálkodási térséget legalább
területfelhasználási egységbe kell sorolni.”

85%-ban

vízgazdálkodási

terület

vagy

természetközeli

A 16. számú módosítási javaslat nyomán a vízgazdálkodási területfelhasználási egység 9,55 ha-ral
csökken. A BATrT szerinti vízgazdálkodási térség 335,3 ha, aminek az 5 %-a 16,76 ha. A 9,55 ha kisebb,
mint 16,76 ha, tehát az előírásnak megfelel.
A BATrT 3/1-22. számú mellékletei – Kiemelt térségi övezetek
3.1.-3.2.-3.3. Magterület, ökológiai folyosó, puffer terület övezete
Magterület és puffer terület övezet nincs lehatárolva Dunavarsány területén.
Az Ökológiai folyosó övezete (3/2. melléklet):
Az övezetek határát a DINPI adatszolgáltatása szerint tartalmazza a terv. Az ökológiai folyosó
övezetében új beépítésre szánt területet a terv nem jelöl ki.
Az OTrT 18.§ (5) bek. szerint: „Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni

művelésű bányatelek nem bővíthető.”
A Budapesti Bányakapitányság adatszolgáltatás szerinti Bugyi IX. kavics, homok bányatelek érinti az
övezet területét.
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (3/15. melléklet)
Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: a 18.§ (5) bekezdése szerint: "Az ökológiai folyosó övezetben új

külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető."
19/B.§ (1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási
egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem
lehetetleníti el.
A terv a bányatelkeket a Budapesti Bányakapitányságtól kapott adatszolgáltatás szerint ábrázolja.
1.2.3. A változások a hatályos Településfejlesztési Koncepcióval való összhangjának bemutatása
(a településrendezési javaslatok összhangja a Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott
jövőképpel és célokkal)
Dunavarsány város hatályos Településfejlesztési Koncepcióját felülvizsgálva előzetesen - a jelen tervezés
alapjául előzetesen – a 103/2015.(IV.14.) határozatával hagyta jóvá Dunavarsány Önkormányzata.
Dunavarsány város a Településfejlesztési Koncepciójában megfogalmazott JÖVŐKÉPE:
Dunavarsány jelentős természeti adottságokkal rendelkező, a táji, természeti és épített értékeket
megőrző nyugodt kertvárosias, igényes életvitelt, kereskedelmi, szolgáltató és ipari gazdasági hátteret,
megélhetést biztosító, üdülési, rekreációs funkciói révén az idegenforgalom számára is vonzó kisváros a
Ráckevei-Duna-ág mentén, a budapesti agglomeráció déli határvidékén.
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Dunavarsány településfejlesztési céljai
A VÁROS TÉRSÉGI SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE,
ALVÓVÁROSI SZEREPKÖRBŐL VALÓ KILÉPÉS,
ÉLHETŐ ELŐVÁROS KIALAKÍTÁSA,
A LAKOSSÁGI ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA,
A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, A TERMŐFÖLD, A MEZŐGAZDASÁGI ÉS
ÁLLATTENYÉSZTÉSI HAGYOMÁNYOK ÉS AZ ERDŐK MEGŐRZÉSE MELLETT
Átfogó célok, részcélok
A településpolitika a hosszútávú főcél elérése érdekében az alábbi átfogó célokat fogalmazta meg,
amelyeken keresztül kívánja megvalósítani fő célját:
I.
Dunavarsány területi fejlesztéseinek szükség szerinti, ismétlődő felülvizsgálata
II.
a városi kötődés és lokálpatriotizmus erősítése
III.
a gazdaság erősítése
IV.
a természeti erőforrások (termőföld, vizek, erdők) tudatos kezelése és védelme
V.
a környezeti minőség javítása
VI.
a környező településekkel való kapcsolatrendszer javítása, területi munkamegosztás
A településrendezési tervekben előirányzott fejlesztési területek és infrastruktúra fejlesztések a fentiekben
rögzített jövőkép megvalósulását szolgálják az alábbiak szerint:
- az 1. módosítási javaslat esetében a környezeti minőség javítása, a turizmus, az
idegenforgalom fejlesztése, munkahelyteremtés
- a 2. módosítási javaslat esetében munkahelyteremtés, a gazdaság erősítése
- a 3. módosítási javaslat esetében a lakhatási lehetőségek választékának növelése, a lakossági
igények kielégítése, az üdülési, rekreációs funkciók, idegenforgalom erősítése, fejlesztése
- a 4. módosítási javaslat esetében a környezeti minőség javítása
- a 5. módosítási javaslat esetében, területfelhasználási változások tervi követése, az ellátás
minőségi javítása,
- a 6. módosítási javaslat esetében a lakhatási lehetőségek választékának növelése, a lakossági
igények kielégítése, az üdülési, rekreációs funkciók, idegenforgalom erősítése, fejlesztése
- a 7. módosítási javaslat esetében a változások tervi követése
- a 8. módosítási javaslat esetében az üdülési, rekreációs funkciók, idegenforgalom erősítése,
fejlesztése
- a 9. módosítási javaslat esetében a gazdasági tevékenységek működésének segítése,
- a 10. módosítási javaslat esetében a környezeti minőség javítása,
- a 11. módosítási javaslat esetében
- a 12. módosítási javaslat esetében a területi adottságok fejlesztésével az idegenforgalom, a
rekreációs funkciók fejlesztésének segítése, a környezeti minőség javítása,
- a 13. módosítási javaslat - törölve
- a 15. módosítási javaslat csak az SZT-ben, rugalmasabb területhasználat – szabályozás –
biztosítása,
- a 16. módosítási javaslat esetében a környezeti minőség javítása, a bányaművelés
visszaszorítása a mezőgazdaság javára,
- a 17. módosítási javaslat esetében a lakhatási lehetőségek választékának növelése
- a 18. módosítási javaslat esetében az ésszerű területhasználat alkalmazása, a környezeti
minőség javítása, a sportolási lehetőségek minőségi javítása,
- a 19. módosítási javaslat esetében az adottságokhoz alkalmazkodó, megfelelő
területhasználat elősegítése, a rekreációs fejlesztés támogatása,
- a 20. módosítási javaslat esetében a vízi turizmus, idegenforgalom fejlesztése,
- a 21. módosítási javaslat esetében a környezeti minőség javítása, a rekreációs funkciók, az
idegenforgalom fejlesztése,
- a 22. módosítási javaslat esetében az erdőfelügyelet fejlesztése, működési feltételeinek
javítása, a környezeti minőség javítása, a rekreációs funkciók, az idegenforgalom fejlesztése,
- a 23. módosítási javaslat esetében a változó területfelhasználási igények nyomon-követése,
- a 24. módosítási javaslat esetében a kialakult, területhasználat megfelelő nyomon-követése,
- a 25. módosítási javaslat esetében az erdőterületek arányának, a környezeti minőség javítása,
valamint területhasználat megfelelő nyomon-követése.
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Dunavarsány BATrT 1/3. melléklet szerinti területi mérlege az alábbi:
a BATrT 1/3. számú melléklet
Térségi területfelhasználási kategória
(hektár)

Dunavarsány
közigazgatási
területéhez viszonyított
arány (%)

városias települési térség

881,72 ha

39,18 %

magas zöldfelületi arányú települési térség

120,68 ha

5,36 %

erdőgazdálkodási térség

420,87 ha

18,70 %

mezőgazdasági térség

390,11 ha

17,33 %

különleges rendeltetésű térség

59,94 ha

2,66 %

Térségi területfelhasználási kategória
Dunavarsány területén

építmények által igénybe vett térség

42,11 ha

1,87 %

vízgazdálkodási térség

335,30 ha

14,90 %

Dunavarsány BATrT 1/3. melléklet szerinti területi mérlege és az attól való törvényi eltérési lehetőség
a TSZT 2015. évi módosítását követően az alábbi:

a BATrT 1/3. számú melléklet

a TSZT 2016. évi módosítása során
a törvény által biztosított eltérési
lehetőségből

Térségi
területfelhasználási
kategória
(hektár)

Dunavarsány
közigazgatási
területéhez
viszonyított
arány
(%)

igénybevett
területnagyság
(hektár)

a továbbiakra
maradt
igénybe vehető
területnagyság
(hektár)

városias települési térség

881,72 ha

39,18 %

2,33

7,304

magas zöldfelületi arányú települési
térség

120,68 ha

5,36 %

-

max. 36,204
min. 84,476

erdőgazdálkodási térség

420,87 ha

18,70 %

10,08

47,371

mezőgazdasági térség

390,11 ha

17,33 %

-

39,011

különleges rendeltetésű térség

59,94 ha

2,66 %

-

-

építmények által igénybe vett térség

42,11 ha

1,87 %

-

-

vízgazdálkodási térség

335,30 ha

14,90 %

9,55

7,210

Térségi területfelhasználási kategória
Dunavarsány területén

Dunavarsány Településszerkezeti Terve módosításai a BATrT-től való, törvény által biztosított eltérés
alapján

a BATrT-ben rögzített városias települési térség 1,17%-át, 10,33 ha területet városias települési
térségként használ fel, mely kisebb, mint BATrT-ben rögzített városias települési térség 2 %-a;

a BATrT-ben rögzített erdőgazdálkodási térség 4,47%-át, 18,80 ha területet egyéb területfelhasználási egységként használ fel, mely kisebb mint a BATrT-ben rögzített erdőgazdálkodási
térség 15%;

a BATrT-ben rögzített vízgazdálkodási térség 2,85 %-át, 9,55 ha területet mezőgazdasági
területként használ fel, mely kisebb, mint az BATrT-ben rögzített vízgazdálkodási térség 5 %-a.

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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2.-5. SZAKÁGI JAVASLATOK
2. TÁJRENDEZÉS, TERMÉSZETVÉDELEM, ZÖLDFELÜLETI RENDSZER
2.1.1. Tájrendezés és természetvédelem
A Településszerkezeti Terv módosítása tájrendezési - zöldfelületi szempontból több, különböző irányú és
jellegű változtatást tartalmaz. Ezek környezeti hatása többnyire nem nagy jelentőségű, de a település
biológiai aktivitásérték egyenlegére hatással vannak.
A módosítások részletes leírása az „1.2.1. A településszerkezeti, területfelhasználási változások
bemutatása” c. fejezetben található, itt csak a tájrendezési, természetvédelmi és zöldfelületi
szempontból elemzést igénylő módosítások értékelése történik meg (a sorszámozás az 1.2.1. sz.
fejezettel megegyező).
A tájékoztatási szakaszban, a terv előkészítő eljárása során több tájrendezéssel, természetvédelemmel,
zöldfelületekkel, környezetalakítással kapcsolatos észrevétel érkezett, amelyekre a tervmódosítás
tekintettel volt.
Részletesen:

A Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága részéről:
Az előzetes megkeresés szerinti információk alapján adott
részletes észrevételei:

II/2.: A 90/9 hrsz.-ú ingatlan területén nincs erdő, de az erdő övezet
ellentételezés nélküli megszűnése az előzetes vélemény 8. pontjában
szereplő jogszabályi helybe ütközik.
II/4.: Az 51-es úttal párhuzamosan megmaradó erdő területét az
Országos Erdőállomány Adattárral egyezően erdő övezetbe célszerű
sorolni. A tervezett Gip építési övezet feltáró útja a termelésből kivont
területen kell elhelyezkednie.
II/5.: A kialakult, beépített állapot az erdő felé nem bővíthető, a
keskeny erdősáv igénybevételét nem támogatják.
II/6.: Felhívja a figyelmet, hogy nem erdőtervezett, de az Etv. hatálya alá
tartozó és kitermelése előtt bejelentés köteles faállomány található a
4100/1-4110 hrsz.-ig terjedő területrészen.
II/8.: A tavak közötti Ee övezetben tartását az erdészeti hatóság nem
támogatja, mert ezen a területen tartamos erdőgazdálkodás nem
képzelhető el.
II/10. A terület déli és északi részén erdő található, melynek egy része
csereerdősítésként valósult meg. Ezen erdők erdőként történő
feltüntetéséhez az erdészeti hatóság ragaszkodik.
II/13.: A módosítással érintett területen sajnálatosan a hatályos TSZT
nem tünteti fel erdőként az erdőtervezett erdőket. A tervezett módosítás
elfogadhatatlan, mivel nagy területű erdőket szabdal fel és hagy belőlük
vissza erdőként nehezen kezelhető darabokat. Kérik az erdőtervezett
erdők erdőként történő feltüntetését. A tervezett vágópont, sajtüzem,
stb. az erdő jelentős mértékű megszűnésével járna, amit az erdészeti
hatóság nem tud támogatni.
II/14.: Az SZT módosítás ellentétben van a TSZT-ben feltüntetett erdő
övezettel. A területen ugyan nincs erdő, de az erdőövezet ellentételezés
nélküli megszűnése az előzetes vélemény 8. pontjában szereplő
jogszabályi helybe ütközik.
III Az erdészeti hatóság nem támogatja a Bartók Béla utca mentén
meglévő temető bővítését a hatályos SZT szerinti területtel, mivel az
itt található erdők a tartamos gazdálkodásra alkalmasak. Támogatja
ellenben az Iskola utcai temető rendezését és bővítését, mivel az ott
található erdők fenntartása a természeti folyamatok miatt nehézségekbe
ütközik.

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.

Az észrevétel figyelembevétele
a tervezés során:

II/2.: a tervezett erdő más területen lett pótolva.
(l. pl.: 10. sz. mód., Gksz-ről Ev-re)
II/4.: a módosítás teljes mértékben összhangban
áll az előzetesen lezajlott külön eljárással (csereerdősítés biztosítása, stb.).
II/5.: az átsorolás erdőterület igénybevételével
nem jár.
II/6.: a módosítást nem érinti, a bejelentési
kötelezettségnek külön eljárás keretében eleget
kell tenni.
II/8.: szakmailag egyetértve az észrevétellel, az
erdőövezet törlésére nincs mód, sem a biológiai
aktivitásérték fenntartásra, sem az erdőterületi
egyenleg fenntartására vonatkozó előírások miatt.
II/10.: a módosítás a csereerdősítésként
betelepített területeket nem érinti.
II/13.: az észrevételt is figyelembe véve, a
módosítási kérelem törölve lett.

II/14.: a tervezett erdő áthelyezése a területen
belül történik, egyúttal erdőterületi szempontból is
kedvezőbb szerkezettel.
III.: az erdőterületet érintő temetők rendezését és
bővítését az Önkormányzat az Erdészeti
hatósággal egyeztetett módon fogja lebonyolítani
a területek távlati igénybevételét megelőzően.
A Bartók Béla utcai temető fenntartása lakossági
igény, aminek figyelmen kívül hagyása nem
lehetséges. A temető hosszabb távú bővítésére
nincs más lehetőség, mivel minden oldalról
erdővel körülvett.
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A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség részéről:
Az előzetes megkeresésre adott részletes
észrevételei:

Az észrevétel figyelembevétele a tervezés során:

Táj- és természetvédelmi szempontból:
A tervmódosítással érintett területek egyedi jogszabály
által kijelölt országos jelentőségű védett tervezett
természeti területet és ex lege védett természeti
területet, emléket, Natura 2000 hálózatot, valamint nem
érintenek barlang felszíni védőterületeket.
A 6. számú tervezett módosítás kis mértékben érinti az
országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetét,
azonban az érintet terület már a hatályos terven is
beépítésre szánt területként szerepel.
Levegő-tisztaságvédelmi, Zaj- és rezgésvédelmi
szempontból:
A zaj- és rezgésvédelmi követelmények érvényre
juttatása
érdekében
a
tervek
alátámasztó
munkarészének zajvédelmi
munkarésszel kell
készülnie.

Táj- és természetvédelmi szempontból: a módosítási javaslatok
részletes kidolgozása során beépítésre szánt területi kijelölés nem
történt védett és ökológiai hálózathoz tartozó területen; a 22. sz.
módosítási javaslat, amely állami erdőterületen belüli
övezetmódosítással jár nem érinti hátrányosan az ökológiai
folyosóhoz tartozó Natura2000 védettségű erdőterületet;
a 6. sz. módosítási javaslat esetében az előzetes tájékoztatásnak
megfelelően az övezetváltozás kialakult beépítésre szánt területen
belül tervezett;
Levegő-tisztaságvédelmi, Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:
a terv módosítást nem tartalmaz; a módosítási javaslatok levegőtisztaságvédelmi, zaj- és rezgésvédelmi szempontból a környezeti
terhelés növelését nem eredményezik. A terv területfelhasználási
szerkezet letisztítására és zöldfelületek növelésére tett javaslatai
környezetvédelmi szempontból is a jobb települési környezeti
állapot elérését célozzák.
A tervmódosításhoz külön környezetvédelmi fejezet készült.

A Közép-Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóság részéről:
Az előzetes megkeresésre adott részletes észrevételei:

Az észrevétel figyelembevétele a
tervezés során:

A vonatkozó jogszabályok szerint Dunavarsány felszín alatti víz állapota A tervmódosítás a település vízminőség
szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekvő védelmi adottságainak és besorolásának
település. A tervezett TSZT módosítások közül az 1. és 11. számú Dunavarsány figyelembe vételével készült, az 1. és 11.
vízbázis vízmű kútjainak hidrogeológiai B védőidomára esnek. A tervezett sz. módosítás nincs káros hatással a
rendelkezések során a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásait be kell vízmű védelmére.
tartani, a vízbázis üzemeltetőjét, a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t A terv közmű munkarészeinek készítői
szükséges megkeresni.
egyeztettek víziközmű szolgáltatókkal is.
A 3., 6., 13. és 14. módosítási területeken a csatornahálózat kiépítése kiemelten A 3., 6. és 14. módosítási területeken
fontos, ezért az érintett területeket teljes közművesítéssel kell ellátni.
előírt a csatornahálózat kiépítése a
területek teljes közművesítése. A 13.
A nem csatornázott összefüggő területek csatornázása elválasztottan módosítás törölve lett a programból.
tervezendő, az elválasztott rendszerű szennyvízelvezető csatornába
csapadékvizet, a csapadékvíz-elvezető csatornába szennyvizet tilos, az elfolyó A terv vízi közműfejezetei a vízügyi
olajjal szennyeződő csapadékvizek előtisztítást követően vezethetők a előírásokkal összhangban és a szükséges
befogadóba, a vonatkozó jogszabályok betartásával. … az olajfogóban kiszűrt egyeztetések lefolytatásával készültek, és
olaj veszélyes hulladéknak minősül, az azzal kapcsolatos jogjogszabályok ezekkel összhangban állnak a felszíni és
betartására, valamint, hogy a közműkontingenseket érintő módosításokhoz a felszín alatti vizek védelméről szóló
közmű üzemeltetők hozzájárulási nyilatkozatai beszerzése szükségesek.
környezetvédelmi
alátámasztó
tervA tervezett módosításokkal kapcsolatos területek érintik az RSD és II Spicwald fejezetek is.
állóvíz testeket, ezért a tervezett beavatkozásoknak összhangban kell lenniük a A tervmódosítási javaslatok a víztesteket
„Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervéről szóló Korm. rendelet és vízfelületeket nem érintik hátrányosan,
mellékletében szereplő intézkedésekkel. A víztestként nem kijelölt vízfolyásokra különös figyelmet fordítva a RSD és a
és állóvizekre Mo. Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének általános részei bányatavak
vízminőség
védelmére,
vonatkoznak, ...
valamint a helyi vízbázis védelmére.
A mély fekvésű, lefolyástalan, valamint belvízzel veszélyeztetett területek
beépítésre nem javasolt. Új utcák, telkek kialakításánál közterületen kell helyet A tervmódosításhoz közmű- és
biztosítani a vízelvezető árkoknak, vagy zárt csatornáknak.
környezetvédelmi fejezetek készültek.

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről:
Az előzetes megkeresés szerinti információk alapján adott
részletes észrevételei:

Az észrevétel figyelembevétele a tervezés során:

Ismerteti a létesítmények megvalósításakor felszíni és felszín alatti
vízvédelmi szempontból, valamint az árvizek és a jég
levonulásának biztosítása érdekében figyelembe veendő
jogszabályokat, a vízjogi létesítési /engedélyköteles munkálatokról.
- A vízfolyások és tavak parti sávját szabadon kell hagyni, a parti
sávban a mederfenntartási munkákat akadályozó állapot nem
tartható fenn;
- A meglevő csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartásáról az
üzemeltető, kezelő köteles gondoskodni.
- A csapadékvíz elvezető rendszerek befogadóiba csak tiszta
csapadékvíz vezethető;
- A teleken belül keletkezett többlet-csapadékvíz tárolásáról az
ingatlanon belül kell gondoskodni, ahonnan csak túlfolyón keresztül
juthatnak a vizek a felszíni vízfolyásba;
- A tárgyi terület a vonatkozó jogszabály alapján kijelölt vízbázist
nem érint;
- Dunavarsány területe a vonatkozó jogszabály szerint felszín alatti
víz szempontjából érzékeny terület.

A tájékoztatást a tervezés során figyelembe vettük:
- A vízfolyások és tavak parti sávjának kialakult állapota
kevés helyen változtatható, a módosítások a parti sávok
igénybevételével nem járnak;
- A csapadékvizek kérdésével a terv közmű
munkarésze külön fejezetben foglalkozik;
- A vízbázis kérdésében ellentmond a tájékoztatás a
VIZIG levelének (l. fent), de ez a tervmódosítást nem
befolyásolta;
- A tervmódosítás a település vízminőség védelmi
adottságainak és besorolásának figyelembe vételével
készült. A tervmódosítások a víztesteket és
vízfelületeket nem érintik hátrányosan, különös
figyelmet fordítva a RSD és a bányatavak vízminőség
védelmére, valamint a helyi vízbázis védelmére.
A tervmódosításhoz közmű- és környezetvédelmi
fejezetek készültek.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság részéről:
Az előzetes megkeresés szerinti információk
alapján adott részletes észrevételei:
A megküldött tájékoztatóban bemutatott 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,
11,12,13,14 és 15. számú módosítással érintett területek,
országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett
természeti területet, európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területet (Natura 2000),
országos ökológiai övezetét, illetve egyéb táj- és
természetvédelmi szempontból jelentős területet nem
érintenek.
A tájékoztatóban 7. számmal jelölt területet részben érinti
az OTrT-ben és a BATrT-ben lehatárolt országos ökológiai
hálózat övezetének ökológiai folyosó övezetét, egyúttal
helyi védettséget is élvező terület. A terület használatának
ismeretében fognak tudni nyilatkozni, felhívják a figyelmet,
hogy az ökológiai folyosó érintettsége okán az OTrT 18.§
(1) bekezdése értelmében beépítésre szánt övezet nem
jelölhető ki. ...
A tájékoztatóban 6. számmal jelölt területek beletartoznak
az OTrT és BATrT törvényben lehatárol tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe(OTrT
14/A§) és határosak az országos hálózat övezetének és
ökológiai folyosó övezetével, a Natura 2000 hálózattal és ex
lege védett úszóláppal., valamint helyi jelentőségű védett
természeti területtel. Kérik az új építési övezet előírásait a
magasabbszintű
jogszabályokkal
összhangban
meghatározni.

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.

Az észrevétel figyelembevétele a tervezés során:

A tervmódosítás során ökológiai folyosót érintő beépítésre
szánt területi kijelölés nem történt, a 7. számmal jelölt terület
kismértékű területfelhasználási változtatása során figyelembe
vételre kerültek az ökohálózati és helyi védettségi lehatárolások
is. A honvédségi terület tulajdoni és kezelői viszonyai nem
változnak, így itt érdemi területfelhasználási változás sem
várható.
A 6-os számú módosítási területeken a meglevő kialakult
telekosztású és meglévő beépítésű hétvégi házas területek …
területfelhasználási besorolásáról, illetve szabályozásáról van
szó, ahol csatornázott területen, meglevő lakóépületek is
vannak és kívánnak épülni a Településfejlesztési Koncepció és
a hatályos Településszerkezeti Tervben meghatározottakkal
szinkronban. Ezt az építési igényt a hétvégi házas
üdülőterületen az OTÉK nem teszi lehetővé, … ezért javasolt a
különleges beépítésre szánt egyéb, helyi sajátosságot hordozó
területfelhasználás, illetve szabályozás kiterjesztése a …
megjelölt területeken, ahogy az RSD menti más tömbökben
már ilyen területfelhasználás van meghatározva a hatályos
tervben.
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A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala részéről:
Az előzetes megkeresés szerinti információk
alapján adott részletes észrevételei:
A megküldött dokumentáció alapján az alábbi termőföldterületek
övezeti átsorolását tervezik:
- a 4. módosítás, a 086/58-59 hrsz.-ú területen az iparigazdasági övezet határának pontosítása tervezett, az érintett
terület mezőgazdasági területrészének méretére és átlagosnál
gyengébb minőségére tekintettel a tervezett módosítás ellen
kifogást nem emelnek, …
- a 10. módosítás, a 032/23 hrsz.-ú területen tervezett út
szabályozással szemben nem emel kifogást a terület települési
viszonylatban átlagosnál gyengébb minőségére tekintettel
- a 11. módosítás, a 094/13, 094/17-21 és 094/26-27 hrsz.-ú
területeken állattartó telepe létesítése ellen kifogást nem emel,
tekintettel a termőföld áltagosnál gyengébb minőségére, valamint
arra, hogy a tervezett módosítással a mezőgazdasághoz kötődő
tevékenységek végzésére kívánnak lehetőséget biztosítani
- a 13. módosítás a 086/32 hrsz.-ú területen tervezett ipari
gazdasági övezete kijelölése ellen kis mérete és átlagosnál
gyengébb minőségére tekintettel nem emel kifogást.
- a 14. módosítás, a 061/12-25, 061/107-129 hrsz.-ú területen
lovardát kívánnak létesíteni 12 ha területen. A tervezéssel érintett
terület összesen 26,3 ha nagyságú, települési viszonylatban a
teljes területen átlagosnál jobb minőségű termőföldterület.
Tekintettel erre és hogy a megvalósítani kívánt cél nem tekinthető
helyhez kötött beruházásnak, nem támogatható az elképzelés.
A
további
tervezett
módosítások
nem
érintetnek
termőföldterületet.

Az észrevétel figyelembevétele a tervezés során:
A tervmódosítás a 4, 10, és 11. A tervezetnek
megfelelően történt, kifogás alá nem esett.
A 13. módosítás törölve lett a programból.
A 14. számú módosítás a hatályos TSZT-nek megfelelő,
abban meghatározott különleges beépítésre nem szánt
sportterület, így a területfelhasználás szempontjából nem
jelent módosítást. A jelen tervezés ezen területen a
hatályos TSZT alapján a terület extenzív, részletes
szabályozására irányul, amely a hatályos tervtől eltérő
jellegű és mértékű termőföld igénybevételre nem tesz
javaslatot: a beépítésre nem szánt különleges rekreációs
terület döntő hányada továbbra is mezőgazdasági
területként (legelő, szántó) marad fenn és a rekreációs
célú állattartást szolgálja. Művelés alóli kivonásra csak a
12 ha-os terület elenyésző részén, a lótartásra szolgáló
udvar, karám és istálló, valamint a központi
agrárturisztikai épület által igénybevett területen lesz
szükség (a megengedett maximális beépítés: 5%, amely
nagyságrendileg a mezőgazdasági területek beépítettségéhez áll közel).
A fentiek miatt megfontolásra érdemesnek tartjuk az
agrárágazathoz szorosan kapcsolódó és a mezőgazdasági terület nagy részének intenzív (rendezett és
ellenőrzött)
fenntartását
feltételező
fejlesztéssel
kapcsolatos elutasító álláspont megváltoztatását.
Kérjük a város hagyományos mezőgazdasági adottságain
alapuló vidékfejlesztési célú módosítás támogatását.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal részéről:
Az előzetes megkeresés szerinti információk
alapján adott részletes észrevételei:
A településen több bányászati terület szerepel a magyar
Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartásában. (Adatszolgáltatásként ezek nevét és EOV koordináta szerinti
elhelyezkedését mellékelten megadják.)
- Nyilvántartott és működő bányászati terület, a Bugyi IX. –
homok, kavics védnevű bánya
- Megállapított bányatelke van, de a kitermelési tevékenységet
nem kezdte el, illetve az ehhez kapcsolódó engedélyeket még
nem szerezte be a Dunavarsány V. – kavics
- Még rendelkezik bányatelekkel, de a bányavállalkozó a
kitermelést befejezte, ezért jelenleg bányatelek törlési eljárás
van folyamatban a Dunavarsány IV. – homok, kavics bánya
esetében
- Megkutatott és nyilvántartott ásványvagyonnal rendelkezik
a Dunavarsány II. – homok, kavics nevű terület, ahol időközben
a bányatelket törölték, mivel az ásványi nyersanyag
kitermelése nem kezdődött el
- Megkutatott ásványvagyon van a Dunavarsány - homok,
kavics elnevezésű területen.

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.

Az észrevétel figyelembevétele a tervezés során:

A tervmódosítás során a különböző státuszú bányászattal
kapcsolatos nyilvántartott területek lehatárolását a terv
tartalmazza.
A törlés alatt álló bányaterület szükséges területfelhasználási módosításait tartalmazza a terv (16. sz.
módosítás: Dunavarsány IV.).
A működő bányákat, aktív bányatelkeket és a
megkutatott ásványvagyonnal rendelkező területeket
érintően beépítésre szánt területkijelölés nem történik
a módosítás során.
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A módosítási javaslatok összefoglaló leírása és tájrendezési, természetvédelmi és zöldfelületi hatásai.
Az 1. módosítási javaslat célja beépítésre nem szánt jelű különleges rekreációs horgász terület és a
beépítésre szánt Kre jelű különleges rekreációs terület kijelölése a jelenleg hatályos terv szerinti
zöldterület, közpark (Z), kertvárosias lakóterület (Lke) és különleges ellátást szolgáló terület (Kel) helyett.
A vízgazdálkodási (V) területfelhasználás megtartandó a térség volt kavicsbánya, horgásztó
besorolásnak megfelelően. A kijelölt közpark terület kialakításának itt nincs realitása a teljes egészében
magántulajdonú területen, a kertvárosias lakóterület helyett is kedvezőbb a terület sajátosságát
hordozó, horgásztó céljára szolgáló, különleges rekreációs funkciójú területhasználat meghatározása.
A módosítás táji- természeti- környezeti- és zöldfelületi hatásai: a volt bányató tervezett célszerű
területhasználata a hatályos TSZT-hez képest kisebb beépítési intenzitással, kisebb forgalmi terheléssel a
környezeti terhelést alacsonyabb szinten tartja. A javasolt módosítás nyomán a TSZT-ben a biológiai
aktivitásérték (BIAé) kismértékben1 negatív irányba változik, kompenzációt igényel.
A 2. módosítási javaslat célja a hatályos TSZT szerint védett védelmi erdő (Evt) területfelhasználású, a
földhivatali alaptérkép szerint iparterület átsorolása gazdasági övezetbe. (A terület a korábbi
sertéshizlaló trágyatelepe volt, zöld- és fás növényzet nélkül, - ezért a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatósága korábban, a TSZT felülvizsgálata során a terület ökológiai hálózatból való kikerülése ellen
kifogást nem emelt.
A módosítás táji- természeti- környezeti- és zöldfelületi hatásai: a meglévő és tervezett lakóterületektől
600, illetve 150 m távolságban, meglevő erdőterületekkel körülvett terület, azon túl Gksz és Gip területek
szomszédságában, a TSZT-ben kijelölt gyűjtő útra kapcsolhatóan nem jelent jelentős környezeti terhelést.
A javasolt módosítás nyomán erdőterület igénybevétel ugyan nem történik, de a TSZT-ben a biológiai
aktivitásérték (BIAé) jelentősebb mértékben negatív irányba változik, kompenzációt igényel.
A 3. módosítási javaslat célja az 5502-5519 hrsz., kisvárosias lakóterület (Lke) helyett a majosházi tóparti
területekre, a jelenleg folyó tervfelülvizsgálat során meghatározott, különleges beépítésre szánt, egyéb
Kre, rekreációs területhasználat kijelölése nem eredményez beépítési intenzitásváltozást.
A módosítás táji- természeti- környezeti- és zöldfelületi hatásai: valós negatív hatások nem
prognosztizálhatók, de a javasolt módosítás nyomán a TSZT-ben a biológiai aktivitásérték (BIAé)
formálisan kismértékben negatív irányba változik, kompenzációt igényel. A tervezett területfelhasználás
funkcionális, környezeti és táji szempontból is jobban illeszkedik másodlagos természeti (vízparti)
környezetéhez.
A 4. módosítási javaslat célja az 51-es országos főút keleti oldala mentén, a külterületi, északi szakaszon
keskeny Z (közpark) kijelölés nem ésszerű, nem indokolt a Gip területekhez csatlakozóan, helyette Ev
véderdő területfelhasználás javasolt a belterület határáig.
A módosítás táji- természeti- környezeti- és zöldfelületi hatásai: a közterületi zöldterület módosítása
véderdő területfelhasználásra az országos főút környezeti hatásainak csökkentését szolgáló ésszerű
javaslat. A biológiai aktivitásértékre (BIAé) formálisan (a szorzók jelentős különbözete miatt) jelentős
pozitív hatással van.
5. módosítási javaslat célja közlekedési terület átsorolása Gksz beépítésre szánt területre, mely
kismértékű beépítésre szánt terület növekményt jelent TSZT-ben.
A módosítás táji- természeti- környezeti- és zöldfelületi szempontból jelentéktelen, a biológiai
aktivitásértékre minimális (negatív) hatással van.
A 6. módosítás célja az RSD-parti belterületi, kialakult telekállapotú Üh, hétvégi házas üdülőterületek,
különleges beépítésre szánt terület, egyéb, helyi sajátosságot hordozó Kre, rekreációs
területfelhasználásra.
A módosítás táji- természeti- környezeti- és zöldfelületi szempontból jelentéktelen, de a szorzó
alacsonyabb értéke miatt a biológiai aktivitásértékre kisebb mértékű negatív hatással van.
A 7. módosítási javaslat célja a 016/4, 017/2 és 017/18 hrsz.-ú, HM vagyonkezelésű ingatlanok
védőterületére a továbbiakban nem tartanak igényt. A Szerkezeti tervlapról a korábbi honvédségi
objektum körül kijelölt védőtávolságok törlendők.
A módosítás táji- természeti- környezeti- és zöldfelületi hatásai: bár területfelhasználási módosítás nem
történik – és így a BIAé-re való hatás sem érvényesül -, de a védőterület törlése a környező területek
távlati felhasználására liberalizáló hatással lehet, ezért az itt lévő természetközeli területek védelmére a
jövőben fokozottabb figyelmet kell fordítani.
A 8. módosítási javaslat célja a Rukkel tó strand bővítése egyéb rekreációs, sportolási céllal, parkolás
biztosítása, a pótlandó tervezett erdőterület figyelembe vételével, a tervezett gazdasági erdőterület
igénybe-vételével különleges beépítésre nem szánt területfelhasználási egységbe; továbbá a megszűnt
HM védőtávolsághoz illeszkedő Eg íves területhatárának felülvizsgálata (a 016/219 hrsz. részterülete),
1

a BIAé változás mértékét 10 pont felett tekinthető jelentősebb mértékűnek

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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mely során javasolt részben a térség üdülési, rekreációs funkciójához jobban illő Ek, közjóléti erdő
területfelhasználásba történő besorolás, másrészt ezáltal a bányatavak északi részén az igen keskeny,
használhatatlan méretű szárazulat ésszerű kibővítését lehetővé tenni.
Tervezési feladat a jelenlegi bányaterület lehatárolásoknak és használatnak megfelelően a működő
Méhes bánya (08/9 hrsz.: Kb), illetve a már nem üzemelő bányaterületek használatának - a 08 hrsz.
telekosztása révén változott területek felülvizsgálata. A tavak északi sávja menti Ek területkijelölés
kedvező lehet a tavakat körbevevő területek rekreációs használhatóságának. A tervezett gyűjtőút
helyett - a Rukkel-tóhoz közvetlenül csatlakozó területsáv kivételével - szintén az Ek erdőterületek
kijelölése javasolt.
A módosítások táji- természeti- környezeti- és zöldfelületi hatásai: a javasolt területhasználat-változás beépítésre nem szánt területként – jelentéktelen, a kialakult területhasználatok minősége javítását
szolgálja több szempontból is, egyúttal az érintett terület biológiai aktivitásérték jelentősebb növelését is
eredményezi.
A 9. módosítás: környezeti terhelésnövekedéssel a TSZT módosítás nem jár, természeti- környezeti- és
zöldfelületi hatásai nincsenek.
A 10. módosítási javaslat célja: a 032/19 hrsz. Gksz területfelhasználás helyett Eg területfelhasználás
tervezett.
A módosítás táji- természeti- környezeti- és zöldfelületi hatásai: a módosítási javaslat környezeti terheléscsökkenést jelent, egyúttal az érintett terület biológiai aktivitásérték jelentősebb növelését is
eredményezi.
A 11. módosítás célja: a Kisvarsány és Nagyvarsány között tervezett távlati központ területén és
környezetében: - a Vt, a Z területek, a Ksp területfelhasználás helyett Ek, valamint a települési út északi
oldalán (Vészy József utca) az országos közműcsorda területén jelölt Z terület helyett Kbn-ez, beépítésre
nem szánt egyéb zöldfelület területfelhasználás meghatározása tervezett.
A módosítás táji- természeti- környezeti- és zöldfelületi hatásai: a TSZT módosítási javaslat beépítésre
szánt területnövekedést nem jelent, környezeti terhelésnövekedéssel nem jár, a területfelhasználás
intenzitását csökkenti, a biológiai aktivitásérték jelentős növekedését eredményezi.
A 12. módosítási javaslat célja: a magántulajdonú felhagyott kavicsbányák térségében, a távlati
zöldterület, közpark területfelhasználás felülvizsgálata eredményeképpen javasolt e területek
területfelhasználás-módosítása, Kbn-re, Kbn-sp, Kbn-ez beépítésre nem szánt különleges egyéb, helyi
sajátosságot hordozó rekreációs területre, sportterületre, egyéb zöldfelületi területre, és Ek közjóléti
erdőterületre.
A módosítás táji- természeti- környezeti- és zöldfelületi hatásai: a TSZT módosítási javaslat beépítésre
szánt területnövekedést nem jelent, környezeti terhelésnövekedéssel nem jár, a biológiai aktivitásérték
jelentősebb növekedését eredményezi.
A 13. módosítási javaslat törölve.
A 14. módosítási javaslat célja: mezőgazdasági területen birtokközpont kialakítása érdekében mintegy
12 ha fejlesztésre szánt, átmeneti mezőgazdasági hasznosításra szánt Me övezet Má jelű általános
mezőgazdasági területként használható. Az 51-es út menti véderdőterület alakja a terület domborzati
adottságainak kihasználása érdekében változik, nagysága nem, pótlása telken belül megtörténik.
A módosítás táji- természeti- környezeti- és zöldfelületi hatásai: minimális környezeti terhelésnövekedést
jelent, és kisebb mértékű biológiai aktivitásérték növekedést eredményez.
A 15. sz. SZT módosítási javaslat területfelhasználás-változást nem érint.
A 16. módosítási javaslat célja: Dunavarsány IV. megnevezésű, törlési eljárás alatti bányatelek területén
csökken a vízgazdálkodási terület, ami a bányabezárás miatt már nem alakul ki, és helyébe a hatályos
terv szerinti vízgazdálkodási terület körül kijelölt Kbn-sp, különleges beépítésre nem szánt sportolási
terület, illetve Má, általános mezőgazdasági terület lép. Beépítésre szánt területkijelölés nem történik.
A módosítás táji- természeti- környezeti- és zöldfelületi hatásai: a valós területhasználat nem változik,
csak területi átrendeződés történik a nem kialakuló vízfelület miatt. Mivel a tervezett vízfelület szorzója
magas, a biológiai aktivitásérték jelentősebb csökkenése következik be.
A 17. módosítási javaslat célja: a 076/33 hrsz.-ú területen az Ev véderdő övezet helyett Lke, kertvárosias
lakóterület meghatározása a Naprózsa lakópark építési paramétereivel. Emellett a közműsávba eső
tervezett zöldterület módosítása Kbn-ez különleges beépítésre nem szánt egyéb zöldfelületű területre.
A módosítás táji- természeti- környezeti- és zöldfelületi hatásai: a beépítésre szánt terület növelése a
környezetterhelést kismértékben növeli, a beépítésre nem szánt terület besorolási módosítása formális,
de ez is a BIAé-et csökkenti. Összességében a módosítások kisebb mértékű biológiai aktivitásérték
csökkenést eredményeznek.
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A 18. módosítási javaslat célja: a kisvarsányi belterületi városi sportterület beépítésre szánt
területfelhasználási besorolása indokolt a szükséges kiszolgáló épületek elhelyezésének biztosításához a
jelenlegi beépítésre nem szánt besorolás helyett.
A módosítás táji- természeti- környezeti- és zöldfelületi hatásai: a beépítésre szánt besorolás elenyésző
környezetterhelést eredményezhet csak, a biológiai aktivitásérték kismértékben csökken.
A 19. módosítási javaslat célja: a horgász Farmer-tó Vt területfelhasználásának módosítási javaslata a
kialakult területhasználatnak megfelelően Kre, különleges beépítésre szánt rekreációs területfelhasználásra.
A módosítás táji- természeti- környezeti- és zöldfelületi hatásai: a területfelhasználás-módosítás
környezetterhelés növekedést nem eredményez, a biológiai aktivitásérték kismértékben növekszik.
A 20. módosítási javaslat célja: Az RSD menti tervezett kikötő és környezete, ahol a Vt településközpont
területfelhasználás módosítása javasolt Kre, különleges beépítésre szánt rekreációs terület-felhasználásra
a kialakult funkciónak megfelelően, illetve Kki, különleges kikötő területfelhasznáslára, a hatályos TSZT
kikötő-kijelölésével szinkronban. A partmenti közlekedési terület - az északi Nyárfás sor - Duna-parti sávja
sétányként Zkp beépítésre nem szánt területfelhasználásra módosítása javasolt, a kialakult állapotnak
megfelelően, illetve annak továbbfejlesztésével, a szennyvízátemelő védőtávolságában, annak
megfelelő működését feltételezve.
A módosítás táji- természeti- környezeti- és zöldfelületi hatásai: a területfelhasználás-módosítás a
korábban tervezetthez képest környezetterhelés növekedést nem eredményez, a biológiai aktivitásérték
kismértékben növekszik.
A 21. módosítási javaslat célja: A Petőfi horgásztótól dél-nyugatra levő meglévő erdő teljes területének
Ev övezetből Ek, közjóléti erdő övezetbe sorolása az erdő helyzetének megfelelő funkcióra, miközben
az erőterületen keresztül tervezett gyűjtőút kiváltása javasolt a meglevő erdő kímélése érdekében és az
e miatt kis mértékben érintett (Kk-sp), Kbn-sp Ek övezetbe sorolása ésszerű.
A módosítás táji- természeti- környezeti- és zöldfelületi hatásai: a területfelhasználás-módosítás csak igen
kismértékű környezetterhelés növekedést eredményez, a biológiai aktivitásérték kismértékben növekszik.
A 22. módosítási javaslat célja: meglévő erdőterületén belüli övezetmódosítás: ~ 1,5 ha védett Evt
övezet Ek, közjóléti erdő övezetbe sorolása (a 036/9 és 036/10 hrsz.) A Pilis Parkerdő Zrt. tulajdonában
van az Evt, azaz védett védelmi erdő övezetben, a Domariba-szigeten levő 053/10 hrsz.-ú kivett tanya.
Az ingatlanon a meglevő épületet helyre kívánják állítani épületbővítéssel, a tágabb térségben levő
erdők fenntartása, üzemeltetése céljából, erdészház, szolgálati lakás, vendégszoba létesítés, stb.
érdekében. A Domariba-sziget természet-védelmi korlátozásai (országos ökológiai folyosó, Natura2000,
helyi védettség) a terület-felhasználási besorolást alap-vetően meghatározza, mert ott beépítésre szánt
terület nem jelölhető ki. Megoldást jelenthet a 053/9 hrsz.-ú ingatlannal való összevonás feltétele mellett
Ek, közjóléti erdő övezet kijelölése, összhangban a 053/9 hrsz.-ú ingatlan országos erdőállomány szerinti
„közjóléti erdő” be-sorolásával.
A helyreállítást az ökológiai folyosó övezethez tartozó és Natura2000 védettség alatt álló erdőterületek
károsítása nélkül kell megoldani.
A módosítás táji- természeti- környezeti- és zöldfelületi hatásai: területfelhasználási szempontból
jelentéktelen az erdőterületen belüli övezetváltás, BIAé változással nem jár. Természetvédelmi
szempontból azonban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az 5%-ra emelkedő beépítési lehetőség
mérsékelt környezeti terhelési emelkedéssel jár a természeti szempontból érzékeny területen. Ezért az
építési folyamatot és a beépítés használatát a természetvédelmi szempontoknak alárendelten kell
szabályozni és lefolytatni. A biológiai aktivitásérték változatlan.
A 23. módosítási javaslat célja: a közlekedésszerkezet felülvizsgálatának eredményeképpen gyűjtő
utak törlése, a jelentősebb gyűjtőút-közlekedési területek átsorolása Ev, véderdő, illetve Má általános
mezőgazdasági területfelhasználásra.
A módosítás táji- természeti- környezeti- és zöldfelületi hatásai: környezetterhelést csökkentő
módosítás, jelentősebb biológiai aktivitásérték növekedést eredményez.
A 24. módosítási javaslat célja: a felülvizsgálat eredményeképpen kisebb mértékű, a meglevő
területhasználathoz igazodó módosítási javaslat, mely környezetterhelést nem eredményez. A
biológiai aktivitásérték-növekedés kismértékű.
A 25. módosítási javaslat célja: A módosítás táji- természeti- környezeti- és zöldfelületi hatásai:
környezetterhelést csökkentő módosítás, a beépítésre szánt terület csökkentése a környezetterhelést
csökkenti, és a BIAé-et növeli, a beépítésre nem szánt terület besorolási módosítása a közműcsorda
területén formális, ez a BIAé-et csökkenti. Összességében a módosítások nagyobb mértékű biológiai
aktivitásérték növekedést eredményeznek.
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2.1.2. Természetvédelem
Az európai, országos és helyi védettségű természetvédelmi területek a Ráckevei(Soroksári)-Dunaághoz és partjaihoz, a Domariba-szigethez, az ökológiai szempontból értékes gyepekhez,
erdőterületekhez, illetve vízgazdálkodási területekhez kapcsolódnak.
Európai közösségi jelentőségű Különleges Természetmegőrzési Terület (Natura2000 hálózat része) a
Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág egésze. Ez a terület Dunavarsány térségében a Széchenyi sétány
mentén jelentősen kiépült üdülőterületekkel, amelyek telekosztása egészen a vízpartig nyúlik, így ezzel
a Duna szakasz közterületi megközelíthetőségét, egységes fenntartását gátolja, az üdülőterület
szennyvizei, a nyaralók vízi és vízparti rekreációs tevékenységei pedig kockázati tényezőt jelentenek az
élővíz (és az itt található természeti értékek) hosszútávú megőrzése szempontjából.
Országosan védett természeti területek – ex-lege védett úszólápok is azonosíthatók ezen a
folyószakaszon.
A nemzeti ökológiai hálózat területei Dunavarsány területén a Ráckevei(Soroksári)- Duna-ág
(ökológiai folyosó) és a Domariba - sziget és környezete (magterület).
Ezen túl néhány helyi védettség alatt álló, illetve arra javasolt terület is található a város területén,
amelyek felsorolása a vizsgálathoz képest nem változik.
A tervmódosítással érintett területek nem részei a jogszabályok által védett, vagy védelemre tervezett
területeknek, illetve a Natura2000 hálózatnak. a területfelhasználási változtatások nem érintenek
védelem alatt álló területet és ökológiai hálózathoz tartozó területet, a 23.sz. módosítás kivételével,
amely az erdőterületi felhasználáson belüli övezetmódosítást célozza. A védettsége miatt védelmi
célú övezetbe sorolt Domariba – szigeti erdőtömb egy, meglévő beépítéssel rendelkező telkét és a
hozzá kapcsolódó, ugyancsak az Állami Parkerdő tulajdonában álló telket jóléti erdőövezetbe sorolja
át a módosítás, a tulajdonos kérésére, így lehetővé válik a romos régi turistaház felújítása és a Duna
parti rekreációs zónához kapcsolódó hasznosítása, a természeti értékek sérülése nélkül. Az övezeti
átsorolással a Natura2000 területre és az ökológiai hálózatra vonatkozó védelmi és fenntartási
előírásoknak továbbra is érvényt kell szerezni.
Az egyéb jellegű tervmódosítások közül a 7.sz. módosítás érint természetközeli területet, azonban az
érintett honvédségi terület terület-felhasználása változatlan marad, csupán a honvédségi
védőövezetek törlése történik meg. Ennek momentán nincs hatása a természeti érték minőségére,
azonban egyfajta védettséget jelentettek a természetközeli gyeptársulásra is a törölt védőterületi
övezetek. A továbbiakban fokozottan kell ügyelni a védelemre érdemes gyeptársulás
érintetlenségének fenntartására.
Lehetséges ökológiai, természet- és tájvédelmi konfliktusok összefoglalása:
-

-

-

-

a tervmódosítások közül potenciális konfliktustényező lehetne a 3.sz. terület, ennek előzetes
természetvédelmi szakhatósági eljárása azonban lezajlott és az eredetileg az OÖH-hoz sorolt terület
az ökológiai folyosó övezetből kikerült és lehetővé vált a telephely (volt hizlaldához tartozó telep)
gazdasági célú hasznosítása;
a 23.sz. módosítást alapvetően meghatározta az erdőterület ökológiai hálózati besorolása, ahol az
eredeti, beépítésre szánt különleges átsorolásra irányuló fejlesztői szándékot módosítani kellett. Az
erdőterületen belüli övezeti módosítás elvileg elfogadható megoldás az ökohálózati térségi
szabályozás oldaláról, de csak természetvédelmi szakhatósági hozzájárulás esetén realizálható, a
Natura2000 védettség és az általános övezeti szabályoktól való eltérés (Ev/Ek) miatt.
a további módosítások OÖH, Natura2000 és egyéb védett területet nem érintenek,
tájvédelmi szempontból a tervezett beavatkozások kis területre kiterjedő, kis jelentőségű
változásokat eredményeznek, az övezeti átsorolások önmagukban nem eredményeznek tájképi,
illetve a tájkaraktert befolyásoló módosításokat, - a jelentősebb módosításokhoz (1., 3.) a tájvédelmi
szempontokat is vizsgáló megalapozó tanulmánytervek készültek, amelyek káros hatást nem
állapítottak meg;
tájképvédelmi és területfelhasználási szempontból is közvetett hatásokkal járhat a 7.sz. módosítás (a
védettségi rétegek csökkenése miatt);
a meglévő ellentmondások feloldását, övezeti rendezését célzó módosítások (2, 4, 5, 6.) tájvédelmi
szempontból is kedvezőek lehetnek az érintett területek rendezettségi állapotának, képének
javítását lehetővé tevő helyzet megteremtésével.

2.1.3. Biológiai aktivitásérték-változás
A területfelhasználási változtatás hatása a biológiai aktivitásérték (BIAé) változásra
Az Étv. hatályos előírása szerint új beépítésre szánt területek kijelölése során a Biológiai Aktivitásérték
(BIAé) települési szinten nem csökkenhet. Ennek igazolására kötelezően kell alkalmazni a 9/2007.(IV.3.)
ÖTM rendelet (ÖTM rend.) előírásait.

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.

44

Dunavarsány Város településfejlesztési és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata és részleges módosítása
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE
A változással érintett területek biológiai aktivitásértékének szinten tartása az alábbi táblázat szerint igazolt:
Terület
(ha)

Területfelhasználás

BIAé
szorzó

BIAérték

BIAérték
összesen

1,45 ha
0,77 ha
1,63 ha
0,26 ha
0,18 ha

2,7
1,5
6
0,6
0,5

3,92
1,15
9,84
0,16
0,09

15,16

3,03 ha
1,26 ha

1,5
3,2

4,55
4,03

8,58

1. A 0123/38 hrsz.-ú tókörnyék területe a Nagyvarsányra vezető út mentén
Meglévő állapot
- Lke lakóterület
- Kel, különleges beépítésre szánt ellátást szolgáló terület
- Z, zöldterület
- Közlekedési terület
- Vt, településközpont, vegyes terület
Tervezett állapot
- Kre, különleges beépítésre szánt rekreációs terület
- Kbn-re, különleges beépítésre nem szánt sportolási célú ter.
BIAérték-különbözet

-6,58

2. A 090/9 hrsz.-ú MAG-DEPO terület (erdő nélküli terület)
Meglévő állapot
- Evt, védett védelmi erdő
Tervezett állapot
- Gksz, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
BIAérték-különbözet

1,29 ha

9

11,61

11,61

1,29 ha

0,4

0,52

0,52
-11,09

1,49 ha

2,7

4,02

4,02

1,49 ha

1,5

2,24

2,24
-1,78

3. Az 5502-5519 hrsz.-ú Tó-park területe (a majosházi tó északi része)
Meglévő állapot
- Lke, kertvárosias lakóterület
Tervezett állapot
- Kre, különleges beépítésre szánt rekreációs terület
BIAérték-különbözet

4. Az 51-es főút menti tervezett zöldterületek (közparkok) átsorolása véderő területre
Meglévő állapot
- Z, zöldterület (területenként 3 ha alatt)
Tervezett állapot
- Ev, védelmi erdőterület
BIAérték-különbözet

5,06 ha

6

30,36

30,36

5,06 ha

9

45,54

45,54
+15,18

5. Az 51-es és az 510-es út csatlakozásánál, közlekedési területre települt kereskedelmi terület
Meglévő állapot
- Közlekedési terület

0,21 ha

0,6

0,13

0,13

0,21 ha

0,4

0,08

0,08
-0,05

7,65 ha

3

22,95

22,95

5,30 ha
2,35 ha

1,5
2,7

7,95
6,35

14,3

Tervezett állapot
- Gksz, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
BIAérték-különbözet

6. Az RSD menti telkes hétvégi házas üdülőterületek átsorolása
Meglévő állapot
- Üh, hétvégi házas üdülőterület
- Kre, különleges beépítésre szánt rekreációs terület
- Üü, üdülőházas terület
BIAérték-különbözet

-8,65

(7. Módosítás nem történik, területfelhasználás-változás nincs)

-

8. A Rukkel vízi park bővítése, Üü terület módosítása, a tervezett gyűjtőút törlése (a 016/221, a 012/6 hrsz.)
Meglévő állapot
- Eg, gazdasági erdőterület
- Közlekedési terület
- Üü, üdülőházas üdülőterület
Tervezett állapot
- Kbn-sp, különleges beépítésre nem szánt sportterület
- Ek, közjóléti erdőterület
- Ek, közjóléti erdő a gyűjtő út helyett
- Ml mezőgazdasági legelő terület a gyűjtő út helyett
BIAérték-különbözet
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2,33 ha
2,32 ha
2,32 ha

9
0,6
2,7

20,97
1,39
6,26

28,62

2,30 ha
3,02 ha
0,85 ha
0,80 ha

6
9
9
3,7

13,80
27,18
7,65
2,96

51,59
+22,97
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9. A Dunavarsány Ipari Park területén gyűjtő út törlése (BIA értékváltozás nincs, az új, párhuzamosan áthelyezett
gyűjtő út kompenzálja a területváltozást)

10. A 032/19 hrsz.-ú telephely területe és környéke a bevezető taksonyi út északi oldalán
Meglévő állapot
- közlekedési terület
- Gksz, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
Tervezett állapot
- Gksz, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
- Eg gazdasági erdőterület
BIAérték-különbözet

0,26 ha
4,23 ha

0,6
0,4

0,16
1,69

1,85

3,00 ha
1,49 ha

0,4
9

1,20
13,41

14,61
+12,76

11. A Kisvarsány és Nagyvarsány közötti távlati központ területe és környezete
Meglévő állapot
- közlekedési terület
- Z, zöldterület (9,29+2,45+1,40+0,58=13,72)
- Ksp, különleges beépítésre szánt sportterület
- Vt, településközpont, vegyes terület
Tervezett állapot
- Ek, közjóléti erdő (13,14+0,65+0,96)
- Vt, településközpont, vegyes terület
- Kbn-ez, különleges beépítésre nem szánt egyéb célú zöldfelület (egyéb helyi sajátosságot hordozó terület 100% zöldfelülettel*)
BIAérték-különbözet

0,96 ha
9,29 ha
4,43 ha
0,65 ha
0,96 ha

0,6
8
6
3
0,5

0,58
74,32
26,58
1,95
0,48

14, 75 ha
0,96 ha
0,58 ha

9
0,5
4,92*

132,75
0,48
2,85

103,91

136,08
+32,17

12. A déli kavicsbánya-tavak környezetében a Z, közpark és Ev, véderdő területhasználat felülvizsgálata
Meglévő állapot
- Z, zöldterületek (összesen 32,87 ha, ebből a 3 ha alatti, nem
összefüggő zöldterület 22,58 ha, a 3 ha feletti 10,29 ha)
- Közlekedési területek
- Kk-sp (Kbn-sp), különleges beépítésre nem szánt sportterület
- Ev, véderdő
Tervezett állapot
- Ek, közjóléti erdő terület
- Kbn-re, különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület
BIAérték-különbözet

22,58 ha
10,29 ha
2,25 ha
0,9 ha
1,81 ha

6
8
0,6
6
9

135,48
82,32
1,35
5,40
16,29

240,84

23,88 ha
13,95 ha

9
3,2

214,92
44,64

259,56
+18,72

(13. Területfelhasználás-változás nem történik, mert a kezdeményezett módosítás törölve lett)

14. A 061/11 hrsz.-ú út-az 51. számú főút menti tervezett erdőterület-Majosháza közigazgatási határán
tervezett gyűjtő út–Sziget sor által közrefogott területek
Meglévő állapot
- Kid-eü, különleges idegenforgalmi, egészségügyi terület
- Kk-sp (Kbn-sp), különleges beépítésre nem szánt sportterület
- Ev, védelmi erdőterület
Tervezett állapot
- Má, általános mezőgazdasági terület
- Kbn-sp, különleges beépítésre nem szánt sportterület
- Ev, védelmi erdőterület
BIAérték-különbözet

20,08 ha
27,03 ha
5,45 ha
46,41 ha
0,70 ha
5,45 ha

1,5
6
9

30,12
162,18
49,05

3,7
6
9

171,71
4,20
49,05

241,35

224,96
-16,39

(15. Az SZT-ben szabályozás módosítása történik, területfelhasználás-változás nélkül)

16. A Dunavarsány IV. 9158/2002 megnevezésű, törlési eljárás alatti bányatelek területe
Meglévő állapot
- V, vízgazdálkodási terület
- Kbn-sp, különleges beépítésre nem szánt sportterület
Tervezett állapot
- V, vízgazdálkodási terület
- Kbn-sp, beépítésre nem szánt sportterület
- Má, általános mezőgazdasági terület
BIAérték-különbözet

10,40 ha
8,46 ha

6
6

62,40
50,76

113,16

0,85 ha
1,93 ha
16,08 ha

6
6
3,7

5,10
11,58
59,50

76,18
-36,98

17. A Naprózsa lakóparktól délnyugatra, a 076/33 hrsz.-ú terület felhasználásának módosítása, valamint a
Naprózsa lakóparkon keresztülhaladó Barátság I. olajvezeték védőtávolságában jelölt Z terület
Meglévő állapot
- Ev, védelmi erdőterület
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1,04 ha

9

9,36

15,96
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- Z, zöldterület
Tervezett állapot
- Lke, kertvárosias lakóterület
- Kbn-ez, különleges beépítésre nem szánt egyéb célú zöldfelület (egyéb helyi sajátosságot hordozó terület 100% zöldfelülettel*)
BIA érték-különbözet

1,10 ha

6

6,6

1,04 ha

2,7

2,81

1,10 ha

3,2

3,52

6,33
-9,63

18. A kisvarsányi sportpálya átsorolása beépítésre szánt területté
Meglévő állapot
- Kk-sp (Kbn-sp), különleges beépítésre nem szánt sportterület
- Lke, kertvárosias lakóterület
- Közlekedési terület
Tervezett állapot
- Kok-sp, beépítésre szánt oktatási és sportterület
BIA érték-különbözet

1,12 ha
0,21 ha
0,15 ha

6
2,7
0,6

6,72
0,57
0,09

1,48 ha

3

4,44

7,38

4,44
-2,94

19. A horgász Farmer-tó Vt területfelhasználás-módosítása a kialakult funkcióra
Meglévő állapot
- Vt, településközpont, vegyes terület
- Közlekedési terület
Tervezett állapot
- Kre, különleges beépítésre szánt rekreációs terület
BIA érték-különbözet

2,08 ha
0,23 ha

0,5
0,6

1,04
0,14

2,31 ha

1,5

3,47

0,23 ha
0,40 ha

0,5
0,6

0,12
0,24

0,36

0,14 ha
0,11 ha
0,38 ha

1,5
1,5
6

0,21
0,17
2,28

2,66

1,18
3,47
+2,29

20. Az RSD menti tervezett kikötő és környezete
Meglévő állapot
- Vt, településközpont, vegyes terület
- Közlekedési terület (0,02+0,38=0,40)
Tervezett állapot
- Kre, különleges beépítésre szánt rekreációs terület
- Kki, különleges beépítésre szánt kikötő terület
- Zkp, közpark
BIA érték-különbözet

+2,30

21. A Petőfi-tótól délnyugatra a területfelhasználás és a gyűjtőút nyomvonal módosítása
- Ev, véderdő
- Kbn-sp, beépítésre nem szánt sportterület
Tervezett állapot
- Ek, közjóléti erdőterület
BIA érték-különbözet

0,36 ha
0,81 ha

9
6

3,24
4,86

1,17 ha

9

10,53

8,10
10,53
+2,43

22. A 036/9 és a 036/10 hrsz.-ú területek besorolásának módosítása (Pilisi Parkerdőgazdaság-terület)
Meglévő állapot
- Evt, védett védelmi erdőterület
Tervezett állapot
- Ek, közjóléti erdő
BIA érték-különbözet

1,53 ha

9

13,77

13,77

1,53 ha

9

13,77

13,77
0,00

23. Gyűjtő utak törlése, a jelentősebb gyűjtőút-közlekedési területek átsorolása
(a „V8”-as terület északi gyűjtőútja, délen, a vasút keleti oldalán megszűnő gyűjtőút szakaszok)
Meglévő állapot
- Közlekedési terület (0,96+1,28=2,24)
Tervezett állapot
- Ev, véderdő
- Má, általános mezőgazdasági terület
BIA érték-különbözet

2,24 ha

0,6

1,34

1,34

1,60 ha
0,64 ha

9
3,7

14,40
2,37

16,77
+15,43

24. A felülvizsgálat eredményeképpen további módosítási javaslatok
Meglévő állapot
- Lke, kertvárosias lakóterület
- Vt, településközpont vegyes terület
- közlekedési terület
Tervezett állapot
- Gksz, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
- Vt, településközpont vegyes terület
- Zkk, közkert
- Zkk, közkert
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0,18 ha
0,31 ha
0,46 ha

2,7
0,5
0,6

0,49
0,16
0,28

0,11 ha
0,07 ha

0,4
0,5

0,34
0,04

0,31 ha

6

1,86

0,46 ha

6

2,46

0,93

4,70
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BIAérték-különbözet

+3,77

25. Az un. V8-as terület nyugati területének módosítási javaslatai
Meglévő állapot
- Lke, kertvárosias lakóterület
- Z, zöldterület (1,40+4,12)
Tervezett állapot
- Eg, gazdasági erdőterület
- Kbn-ez, különleges beépítésre nem szánt egyéb célú zöldfelület (egyéb helyi sajátosságot hordozó terület 100% zöldfelülettel*)
BIAérték-különbözet

5,84 ha
5,52 ha

2,7
8

15,77
44,16

7,24 ha

9

65,16

4,12 ha

4,92*

20,27

59,93

85,43
+25,50

ÖSSZESÍTŐ
BIA-érték-hiány, negatív
BIA-érték-többlet, pozitív

BIA-érték egyenleg, pozitív:

-94,09
+153,52

+59,43

2.2. A zöldfelületi rendszer
Dunavarsány zöldfelületi rendszerét erdők, mezőgazdasági területek, vizek és vízpartok, valamint
települési belterületi zöldfelületek és különleges területek alkotják.
2.2.1. Zöldterületek
Dunavarsány jelentős aktív felületekkel (növényzettel borított felülettel + vízfelülettel) rendelkezik, ami a
nagy kiterjedésű laza, családiházas beépítésnek, a meglévő mezőgazdasági- és erdő területeknek, a
számos bányatónak, valamint a Duna-ágnak és a part még beépítetlen részének köszönhető.
Kedvezőtlen viszont a közparkok illetve az erdő övezeti besorolású területek részaránya. A közcélú
zöldfelületek, ezen belül is elsősorban a közparkok sem területi elhelyezkedésük, sem funkcionális
kialakításuk miatt nem tudják betölteni a város zöldfelületi rekreációs ellátó a szerepét. Ezt részben már
ma is kompenzálja – a potenciális fejlesztési lehetőségeket figyelembe véve csaknem ki is válthatja - a
kavicsbánya tavakhoz kapcsolható rekreációs fejlesztések realizálása, a különböző, magas zöldfelület
arányú elsősorban beépítésre nem szánt különleges területek jelentős kiterjedése (e különleges
területekkel alább külön bekezdés foglalkozik).
Dunavarsány RS Duna-parti része részben üdülőépületekkel beépített. Jelentős zöldfelületeket a
Domariba-szigeten és környékén találunk. Ezek részben a természetes növénytakaró többé-kevésbé
zavart maradványai, amely helyi és országos védelem alatt is áll. A galériaerdő természetvédelmi
értéke nagy önmagában is, de az ex lege védett területek (úszólápok) védelmét is szolgálja.
Az utcák közel 80 %-a fásított. Abból adódóan, hogy a lakók sok esetben saját kezdeményezésre
ötletszerűen ültettek fákat, változatos a fafaj összetétel, sok a vegyes és a hiányos fasor. A fasorok egy
része védettségre érdemes, pl. az előzményi TSZT által helyi védelemre javasolt 51-es úti juharfa sor.
A zöldterületeket érintő módosítások és azok hatásai:
Formálisan jelentős „zöldterületi veszteséggel jár a tervelőzményben arra alkalmatlan és
magántulajdonban álló területeken kijelölt közterületi fekvést és közhasználatot feltételező
zöldterületek – közparkok és közkertek – törlése a tervből.
Valós zöldfelület veszteségeket ezek az átsorolások természetesen nem eredményeznek, két ok miatt
sem:
- /1/ meglévő zöldterületeket az átsorolások nem érintenek;
- /2/ a törölt tervezett zöldterületek helyett minden esetben olyan magas zöldfelület-arányú,
beépítésre nem szánt övezet-kijelölések tervezettek, amelyek a zöldterületekkel azonos
nagyságrendű zöldfelületi fedettség kialakítását teszik lehetővé:
o /2.1./ tervezett erdőterületek (Ek és Ev övezet)
o /2.2./ külön e célra kialakított tervezett beépítésre nem szánt különleges, védőzöld - jellegű
övezet (Kbn-ez)
o /2.2./ egyéb tervezett beépítésre nem szánt különleges rekreációs-, sport-övezetek.
A módosítási javaslatok közül zöldterületet érint az 1., 4., 11., 12., 17. és 20. számú:
az 1. sz. módosítási javaslat telepítési tanulmányterv alapján tesz javaslatot a TSZT differenciáltabb
övezeti besorolásának egyszerűsítésére, többek közt tervezett közpark különleges területi
átsorolására, - a módosítás valós zöldfelületi veszteséggel nem jár, de formálisan biológiai
aktivitásérték csökkenéssel jár;
a 4. sz. módosítási javaslat többek közt a TSZT-ben kijelölt zöldterületi besorolású védő zöldsáv
átsorolását indítványozza véderdő területbe, - a módosítás valós zöldterületi veszteséggel nem jár,
korrekciós jellegű;
a 11., 12. sz. módosítási javaslat az előzményi zöldterületeket részben erdőterületi (Ek), részben

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.

48

Dunavarsány Város településfejlesztési és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata és részleges módosítása
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

-

beépítésre nem szánt különleges „egyéb zöldfelület” (Kbn-ez) övezetbe sorolja, a fenti okokból, formálisan biológiai aktivitásérték csökkenéssel jár, de funkcionálisan megfelelőbb;
a 20. sz. módosítási javaslat a Duna parti terület csekély zöldterületi növekményét eredményezi.

A módosítási javaslat következtében tehát formálisan csökken a zöldterületek aránya a területi
mérlegben és a zöldterületi (közpark-) ellátottsági mutató is. Ez azonban nem valós csökkenés sem a
jelenlegi állapothoz, sem a reális zöldterületi fejlesztési lehetőségekhez képest. A módosítások hatása a
biológiai aktivitás egyenlegre negatív és kompenzációt igényel. Ez a kompenzáció a zöldterületek
helyén tervezett erdőterületekkel (itt nincs BIAé-veszteség) és különleges beépítésre nem szánt
területekkel (itt negatív a BIAé egyenleg) javasolt, az alábbiak szerint.
2.2.2. Különleges beépítésre nem szánt területek
A tervezett különleges beépítésre nem szánt területek szerepe és súlya a zöldfelületi rendszerben
jelentősen megnő a folyamatban levő módosítással, ugyanis az alacsonyszintű realitással
magánterületeken kijelölt egyes tervezett, közterületi jellegű területfelhasználások – elsősorban
zöldterületek – helyett ilyen övezetek bevezetését javasolják a módosítási javaslatok.
Ezek zöldfelületi, ökológiai szempontból hasonló hatásúak a közpark területekhez, bár funkcionálisan
nyilvánvalóan csökkent szerepet töltenek be, - a területi adottságoknak megfelelően.
Az alkalmazott Kbn övezetek közül a védőzöld - jellegű övezet (Kbn-ez: „egyéb zöldfelület”), a
közparki felületarányoknál kedvezőtlenebb paraméterekkel rendelkezik. De az egyéb beépítésre nem
szánt különleges területek is zöldfelületi jellegűek.
A területi mérleg formális zöldterületi veszteségét biológiailag nagyrészt a beépítésre nem szánt
különleges területek növekménye kompenzálja, más kérdés, hogy a biológiai aktivitásérték
számításban ez ugyancsak veszteségként jelentkezik, az eltérő szorzók miatt.
2.2.3. Erdők
Dunavarsány erdőterületeinek jelentős része gazdasági erdő. A védelmi rendeltetésű erdőterületek
elsősorban azok az országos védettséggel vagy ökológiai folyosóként funkcionáló területek, amelyek
az RSD mentén és a Domarimba szigeten helyezkednek el, de az 51-es út menti, vagy a dűlőutak
menti mezővédő erdősávok is ide sorolhatók.
Az erdőterületeket érintő módosítások és azok hatásai:
A módosítási javaslatok közül erdőterületet érint a 2., 4., 8., 10., 11., 17., 21. és a 22. számú, - ezek
többsége az erdőterület növekedését eredményezi:
a 2. sz. módosítási javaslat meglévő erdőt nem érint, a telephely területe a TSZT szerinti tervezett
/védett/ véderdő, a terület gazdasági területi átsorolása javasolt, - ennek biológiai aktivitásérték
csökkentő hatását a tervmódosításban kompenzálni kell, de csereerdősítési kötelezettséggel nem
jár, mivel meglévő erdő kivonást nem eredményez; a kijelölt erdő törlését azonban más területen
(pl. 10. sz. módosítási javaslat) pótolja a terv;
a 4. sz. módosítási javaslat egyrészt a nyilvántartás szerint meglévő erdőterület átsorolása a
hatályos TSZT alapján, amelynek a TSZT (gazdasági) besorolásának megfelelő kivonása engedély
alapján megtörtént és a szükséges csereerdősítés elvégzésével a terület telephelyi célra
felhasználható, - a változás a lefolytatott eljárásnak megfelelően területpontosítással átvezetendő
a tervbe;
- a módosítás másik része a főút mellé tervezett zöldterületi besorolású védőzöldsáv átsorolása
véderdő területbe, a TSZT erdőterületi mérlegét javítja, a biológiai aktivitásértékre nincs hatása;
a 8. sz. módosítási javaslat kisebb tervezett erdőterületet érint, melyet egyúttal magántulajdonon
belül pótol;
a 10. sz. módosítási javaslat a kijelölt gazdasági terület helyett a véderdő terület növelésére irányul
(meglévő erdőtömbhöz kapcsolódó területen);
a 11, 12. sz. módosítási javaslat a kijelölt zöldterületek átsorolása jóléti erdőövezetbe (Ek)
a 17. sz. módosítási javaslat meglévő erdőterület átsorolása lakóterületbe, amely itt veszteségként
jelentkezik, de kompenzációja más módosításokkal megtörténik;
a 11., 12. sz. módosítási javaslatok között erdőterületen belüli övezeti átsorolások is vannak, melyek
a területi mérleget nem érintik;
a 23. sz. módosítások (kijelölt közlekedési területek megszüntetése) egy része az erdőterületet
növeli, (más része a mezőgazdaságit, annak függvényében, hogy milyen területhez kapcsolható).
a 25. sz. módosítási javaslat jelentős, mintegy 7 ha erdőterület-kijelölést, valamint annak
megvalósítását jelenti;
Összefoglalva megállapítható, hogy az erdőterületi arány növekvő értéket mutat a területi mérlegben.
Mindössze 2 módosítás jár kisebb tervezett erdőterületi csökkentéssel, a továbbiak kivétel nélkül növelő
hatásúak. Ezek a módosítások BIAé egyenleget javító elemi a tervnek.
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2.2.4. Mezőgazdasági területek
Dunavarsány külterületének jelentős része szántóföldi mezőgazdasági terület. Ezek mellett jelentős a
kertes (volt zártkerti) kisparcellás területek aránya is a település belterületétől északra és délkeletre
húzódó külterületi területrészeken.
A mezőgazdasági területeket kevésbé érintik a módosítások, ezek közül formálisan a legjelentősebb a
14. sz. módosítási javaslat (12 ha), amely átmeneti mezőgazdasági hasznosításra és rekreációs célú
fejlesztésre kijelölt Me övezet beépítésre nem szánt különleges – sport területi fejlesztését irányozza elő. A
területen tervezett használat (lovas sport) a termőföldek művelés alóli kivonását csak kismértékben teszi
szükségessé (a max. 5% beépíthetőség és a sportudvarok területén), a terület nagyrésze továbbra is a
lótartást szolgáló legelő és a takarmánytermesztés szolgáló szántóterületként fog hasznosulni.
A területi mérlegben szabályozási szinten azonban a teljes terület, mint „Kbn–sp különleges terület”
jelenik meg, tehát a mezőgazdasági övezeti hányadot csökkenti.
Egyes további kisebb módosítások érintik a terv mezőgazdasági besorolását, ezek közül a 16. és a 23. sz.
módosítás a mezőgazdasági területek (Má) növelését eredményezi.

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
3.1. Közlekedési hálózati kapcsolatok
Dunavarsányt a Nemzeti Közlekedési Stratégia szerint új országos jelentőségű hálózati elem nem érinti, a
fejlesztés a meglevő vonalak kapacitásbővítésével várható.
3.1.1. Közúti kapcsolatok
a) Az 51. sz. főút fejlesztését a Kiskunlacházától északra eső szakasz 2x2 sávra bővítésével irányozza
elő a 1222. sz. kormányrendelet. A bővítés az út külterületi jellegének megtartásával, várhatóan
a meglevő mellett új útpálya építésével fog megtörténni, a fejlesztés II. programciklusában.
b) Az 510. sz. főút és a települést érintő országos mellékutak keresztmetszete nem változik (az
51104, az 52101. és az 5202. jelű utak).
3.1.2. Közösségi közlekedési kapcsolatok
A 150 számú Budapest – Kelebia vasútvonal fejlesztése a vonal második vágányának megépítésével
fog megtörténni. A fejlesztés semmiféle tervi szinten még nincs meghatározva, annak időpontja nem
ismeretes.
A fejlesztés keretében Dunavarsány vasútállomás infrastruktúrájának korszerűsítése is szükséges, ez
részben - első ütemként - megtörtént a NIF beruházásban megvalósult P+R parkolók és buszforduló,
autóbuszmegállók megépítése révén.
A vasúti fejlesztési stratégia a vonalon Délegyháza és Budapest között félórás járatsűrűségű elővárosi
közlekedést irányoz elő, váltott ütemben a Kunszentmiklós /Tass – Budapest személyvonatokkal.
A koncepció a vonalon jelentős nemzetközi teherfogalommal számol.
3.2. Közúti közlekedés
3.2.1. Országos főutak
a) Az 51. számú főút 2x2 sávra bővítése nem tervezett. Az útpálya bővítés módja, keresztmetszeti
elrendezése szakaszonként változó lehet, a jelenlegi tengely kis mértékben változhat. A
külterületi jellegnek megfelelő csomópont távolság (600 – 900 m) figyelembevételével a
települési úthálózati kapcsolatok biztosíthatók. Tervezési kategóriája K.IV.A.
b) Az 510. sz. főút jelenlegi 2x1 sávos keresztmetszettel, külterületi jelleggel megtartandó. Tervezési
kategóriája K.IV.B.
Az útügyi hatóságok által kialakított országos főutakon az út tengelyétől mért 100 – 100 m
védőtávolságon belül építmény 50 – 50 m-re, kerítés 30 – 30 m-re helyezhető el.
3.2.2. Országos mellékutak
a) Az 5202. jelű útnak jelenleg nincs kiépített kapcsolata a belterülettel, ezt a települési úthálózat
fejlesztésével javasolja a terv megoldani.
Az 5202 jelű út és az 52101 jelű bekötő út külterületi szakasza mentén az út tengelyétől mért 50 –
50 m védőtávolságon belül, beépítés 30-30 m-re, kerítés 20-20 m-re létesíthető. A tervezési
kategória K.V.A.
b) Az 52101. jelű út belterületi szakaszán a közterület szélessége nem változik. A tervezési kategória
B.IV.c.B.
c) Az 52104. jelű út Dunavarsány közigazgatási területét kis mértékben érinti. A tervezési kategória
B.IV.c.B.
Az útügyi hatóságok által kialakított országos mellékutakon az út tengelyétől mért 50 – 50 m
védőtávolságon belül építmény 30 – 30 m-re, kerítés 20 – 20 m-re helyezhető el.
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3.2.3. Települési utak
Dunavarsány úthálózat fejlesztésének két fő iránya:
1. A külterületen húzódó országos útvonalak elérhetőségének javítása,
2. A településrészek közötti kapcsolatok sűrítése, a forgalmi igényeknek megfelelő gyűjtőút hálózat
kialakítása.
1. a) Az 5202. jelű útnak a belterület vasúttól keletre fekvő részével a kapcsolat kialakítása jó eljutási
lehetőséget biztosíthatna az 51. sz. főút budapesti irányába. A hiányzó kapcsolatot teremthetné
meg a Szabadkai utca északi meghosszabbításában lakó, illetve mezőgazdasági területen
haladóan tervezett gyűjtő út, mely Taksony közigazgatási területén érné el az 5202. jelű utat.
b) Az 51. sz. főútnak Majosháza északi külterületén tervezett két csomópontjához kapcsolódóan,
Dunavarsány területéről két irányból javasol a terv települési gyűjtő utak kiépítését: Kisvarsány,
valamint az RSD, a Duna sor felől.
- Kisvarsány felől szintén két irányból, részben a nyugati belterületi határán, illetve a Nagyvarsányi út
meghosszabbításával tervezett út révén, valamint a volt kavicsbánya-tavak térségén keresztül a
vasútállomási vasúti átjáró keleti térségéből indulóan
- a Duna sor felől a déli, majosházi közigazgatási határ mentén haladó tervezett gyűjtő út
Dunavarsány és Majosháza dunaparti területeinek újabb összekötését biztosíthatja az 51. számú
főúttal az itt tervezett közúti csomóponton keresztül.
2. A településen belül a Dunavarsány Ipari Parknak illetve, a Naprózsa lakóparknak nincs kiépített,
települési úti kapcsolata, ezeket az Ipari park felől a Neumann János út keleti meghosszabbításával a
Mátyás király utcán keresztül, az 52101. jelű taksonyi útig, valamint a Déry Miksa úton keresztül az 51.es
útra kacsolódóan, a lakópark felől a Naprózsa út meghosszabbításával, kiépítésével javasolja a terv.
Nagyvarsány és Kisvarsány között a jelenleg egy útvonalra korlátozott kapcsolatot a Sport utca
egyenes-irányú továbbépítésével és a Völgy utca folytatásaként a Vészy József utca kiépítésével
célszerű bővíteni.
A TSZT-ben javasolt tervezett települési utak összefoglalóan:
-

-

-

a Bánki Donát út helyett Déri Miksa út
Mátyás király út
Naprózsa utca A Vörösmarty utcáig
Völgy utca - Vészy József utca a (094/8) hrsz.-ú útig
a Bartók Béla utca a Völgy utcától
a Spot utca folytatása
az 52101 jelű Taksony-Dunavarsány bekötő úttól az un. V8-as terület délkeleti szélén
haladóan, valamint a Nagyvarsányi út folytatásában Majosháza közigazgatási területéig
(azon túl, Majosháza közigazgatási területén folytatólag, az 51-es számú úthoz
csomóponttal csatalakozóan)
a Búza utca - Határ út
a Bajcsy-Zsilinsky utca és folytatása a V8-as terület északnyugati határáig
az északi vasúti átjárótól a Szabadkai utca és folytatása, Taksony közigazgatási területén az
5202 jelű bekötő úthoz csatlakozóan
a Kossuth Lajos utca folytatása a belterületi határig
Homok utca a közigazgatási területig
az Akácfa utca folytatása északkeleti irányban az 5202 jelű összekötő útig, illetve
délnyugati irányban a vasútig, a délegyházi forgalmi útig
a déli kavicsbánya-tavak területén:
- az 51-es út felől, a nagyfeszültségű vezetékek közötti Majosháza területéről érkező
tervezett gyűjtőút folytatása, majd északra fordul a (0152) úton, délkeletre fordul a (0159)
úton, majd a 1790 hrsz.-ú telken áthaladva csatlakozik 969/28 hrsz.-ú területen keresztül a
vasúttal párhuzamosan a (970) hrsz.-en keresztül a vasúti átjáróig
- a fenti gyűjtő úthoz és a Nagyvarsányi út folytatásában tervezett gyűjtő úthoz
csatlakozik a Petőfi horgásztól északra haladó (0123/3) út és folytatásában tervezett
gyűjtő út
- A Duna sor összekötése az 51-es úttal a majosházi közigazgatási határral szomszédosan, a
közigazgatási határ mentén.

3.2.4. Főbb közlekedési csomópontok
A meglevő csomópontok korszerűsítése, út-leágazások csomóponti kiépítése:
-

az 510. számú csomópontjának korszerűsítése burkolat-felújítással, padkarendezéssel
a Sport utcai csomópont korszerűsítése, továbbfejlesztése
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-

a Naprózsa utcánál csomópont kiépítése: balra kanyarodó sáv kiépítése, az
autóbuszmegállóhoz gyalogos átkelőhely létesítése
a Völgy utcánál csomópont kiépítése: a forgalomnövekedéstől függően a főút felőli
kanyarodó sávok kiépítése.

3.2.5. Kötöttpályás közlekedés
A MÁV 150. sz. Budapest – Kunszentmiklós/Tass – Kelebia villamosított egyvágányú vasútvonala a X.
Páneurópai Korridor része, Dunavarsány területén két helyen szintben keresztezi közút, sorompós illetve
fénysorompós biztosítással.
3.3. Közösségi közlekedés, vízi közlekedés
A belterület jelenleg autóbusz közlekedéssel el nem látott területein a gyűjtőút hálózat kiépítése
biztosítja a lehetőséget autóbuszjáratok közlekedtetésére.
A közösségi közlekedési fejlesztése a szigetszentmiklósi járási székhellyel megoldandó feladat.
A Ráckevei(Soroksári)-Duna-ágon a hosszirányú vízi közlekedés beindításához a kijelölt kikötőterület
megfelelő lehetőséget biztosít.
3.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
Jelenleg készül az Eurovelo 6 európai kerékpáros útvonal Budapesttől délre eső szakaszának
megvalósíthatósági tanulmánya.
A tanulmány nyomvonalváltozatai közül Dunavarsány területén az OTrT-ben szereplő, a Ráckevei Dunaág mentén, kis forgalmú utakon kijelölt alternatíva a legkedvezőbb. A nyomvonal Taksony felől a Forrás
sor – Ér utca irányban éri el az 510. sz. főutat. A főút mentén keresztezi a Szigethalom felé vezető híd
hídfőjének csomópontrendszerét. Az 510. sz. főúttól a part felé a Strand utca vonalán éri el a Duna sort,
Majosháza határáig ezen halad végig.
Az OTrT-ben kijelölt Alsó Duna-mente 6-os Eurovelo közlejövőben kiépülő nyomvonalára kapcsolódhat a
kiépítendő helyi kerékpárút-hálózat a Nyárfás sorból indulóan, a Völgy utca, Vészy József utca, a
(0132/2) települési főút, a Nagyvarsányi út, Halász Lajosné utca, Kossuth Lajos utca vonalán haladóan.
A gyalogos közlekedési létesítmények fejlesztése egyrészt a vasúti keresztezések megfelelő
kialakításával, másrészt a gyalogos járda kiépítettség növelésével várható.
3.5. Parkolás
Az önkormányzat helyi parkolási rendeletet alkotott rendelete a járművek parkoló- és tároló helyei
kialakításáról és a járművek parkolási rendjének szabályozásáról.
A vasútállomáson kiépített P+R és B+R parkolók szolgálják az elővárosi vasúti közlekedést.
A javasolt mintakeresztszelvényeket lásd a dokumentáció V. fejezetében, az Építési Szabályzat–tervezet
4. függelékében.
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KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT
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4. KÖZMŰELLÁTÁS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT
ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZMŰELLÁTÁSHOZ
Dunavarsány közvetlenül a Ráckevei-Soroksári Duna ág mentén fekszik. A kedvező közlekedési és
természeti adottsága hatására kis hullámzással, de népességszáma egyenletesen növekszik. A növekvő
népesség elhelyezési lehetőségét, a településen élők számára pedig a település élhetőbbé-lakhatóbbá
tételét szolgálja a településrendezési terv felülvizsgálata.
Az igényesebb lakókörülmény alakításával, új lakóterület kialakításával, kiegészítve a sportolási és
szabadidő eltöltésének igényesebb lehetőségeinek biztosításával, továbbá munkahely-teremtési
lehetőséggel és igényesebb intézményi infrastruktúrafejlesztéssel válhat élhetőbbé Dunavarsány városa.
A településfejlesztéshez szükséges területhasznosítási változtatás meghatározásánál adottságként kell
kezelni azokat a közműhálózatokat és -létesítményeket, amelyek elhelyezkedésükből eredően helyhez
kötöttek, ilyenek pl.: a vízmű kutak, vizes élőhelyek, stb., illetve továbbá azok, amelyek esetleges
kiváltásának költsége meghaladná a felszabaduló terület értéknövekedését. Ez utóbbi csoportba a
gerinchálózatok és létesítmények tartoznak.
A területfejlesztés tervezésénél korlátozó adottságként kell kezelni:
A vízellátás területén

a vízmű kutak helyét, azok hidrogeológiai védőidomát, védőterületét, amelyekre vonatkozóan
a területhasznosítás lehetőségét a 123/1997 (VII.18.) Korm. rend. rögzíti.

a vízellátást szolgáló létesítmények közül a vízmű területeket (vízmű gépészeti létesítményeket).
A szennyvízelvezetés területén

a vákuumgépházak területét, átemelő műtárgyak területét és azok 150 m-es védőtávolság
igényét, továbbá a regionális szerepet betöltő szennyvíznyomó csatornák nyomvonalát.

Dunavarsány és a szomszédos települések szennyvizeit befogadó Dunavarsányi szennyvíztisztító
telepet és annak 300 m-es védőtávolság igényét.
A felszíni vízelvezetés és csapadékvíz elvezetés vonatkozásában

a Duna és a további vízfolyások, tavak, tórendszerek és a jelentősebb árkok területigényét,
valamint azok parti sávját, karbantartási sávját.

a Duna mentén biztosítandó parti sáv 10 m, a további társulási, illetve önkormányzati kezelésű
vízfolyások, árkok mentén, azok mindkét oldalán 3 m-es sávot kell karbantartás céljára
szabadon hagyni.
A villamosenergia ellátás vonatkozásában

a 220 kV-os átviteli hálózatok, 132 kV-os főelosztó gerinchálózat és a 22 kV-os főelosztó
hálózatok oszlopokra fektetett nyomvonalát és biztonsági övezetének helyigényét.
A szénhidrogén ellátással kapcsolatosan

a település közigazgatási területén áthaladó kőolaj- és termékvezetékek, nagynyomású
földgázszállító vezetékek, nagyközép-nyomású földgázvezeték nyomvonalát, a kapcsolódó
létesítményeit és biztonsági övezeteinek helyigényét.
Az elektronikus hírközlés vonatkozásában

a településen jelenleg védelmet igénylő vezeték nélküli hírközlési szolgáltatást szolgáló antenna
nincs.
A felsorolt területfelhasználást korlátozó adottságok kiváltási igénye esetén a műszaki megoldási
lehetőség rendelkezésre áll, a kiváltás megvalósítása azonban várhatóan költségigényessége miatt
nem lesz gazdaságos. A gazdaságosság kérdésében dönteni a kiváltás költsége és a kiváltással
tehermentesített terület szabadabb hasznosíthatóságával elérhető értéknövekedés közötti mérlegelés
alapján lehet. A felsorolt korlátozó adottságok gazdaságos kiváltása reálisan nem javasolható,
legfeljebb rövid szakaszon, pl. útépítés miatt.
A jelen tervfelülvizsgálat Dunavarsány 2010-ben jóváhagyott Településszerkezeti Tervében 24 területen
javasolt területfelhasználási módosítást. A város fejlődését feltételezve a népességszáma a jelenlegi
7415 főről 10000 főre történő növekedése prognosztizálható. A lakónépesség igényes elhelyezésére kb.
1400 db lakás igény jelentkezése várható, továbbá az üdülőnépesség növekedésének elhelyezésére kb.
meglévő 200 üdülőtelek beépülése várható.
A növekvő népesség ellátására az intézményi infrastruktúra fejlesztéshez településközponti terület,
kereskedelmi, szolgáltató terület, különleges beépítésre szánt és beépítésre nem szánt terület kialakítása
is javasolt, továbbá a lakosság helyben tartását szolgáló munkahely létesítésére iparterület kijelölés is
biztosított. A fejlesztésre javasolt területeken a megfelelő élet- és munkakörülmény biztosítására,
valamint a környezetvédelmi igények kielégítésére, a fenntartható fejlődést segítő, megfelelő
közműellátást kell biztosítani.
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A fejlesztésre javasolt belterületi területek vagy már jelenleg is teljes közműellátással rendelkező
területen, vagy ahhoz kapcsolódó területen fekszenek. Ezeknél a teljes közműellátás biztosítása
megoldható, azaz a villamosenergia, a vezetékes ivóvíz ellátás, a közcsatornás szennyvízelvezetés és a
földgázellátás, valamint a csapadékvíz elvezetése is rendelkezésre állhat.
A külterületen beépítésre szánt új használati mód megváltoztatása közműves szempontból akkor
lehetséges, ha annak is legalább a részleges közműellátása biztosítható, úgy, hogy a
szennyvízelvezetés, elhelyezés a legkisebb környezetkárosítás, veszélyeztetés nélkül legyen megoldható,
az erre vonatkozó építési szabályzatban rögzített előírás szigorú betartásával.
A beépítésre nem szánt területen, a javasolt szintén beépítésre nem szánt használati mód módosítás
közműves szempontból változtatást nem igényel. A megengedett új épület, építmény elhelyezésének
feltétele, hogy ellátására rendelkezésre álljon a közegészségügyi hatóság által is elfogadott vízellátás és
a villamosenergia ellátás, valamint a szennyvíz kezelése-elhelyezése a környezet veszélyeztetése nélkül
megoldható és a csapadékvíz elvezetése is biztosított legyen.
A funkcióváltásra javasolt területek megvalósításának közműveket érintő feltételei
1. számú terület:
- A 0123/38 hrsz.-ú tókörnyék hidrogeológiai „B” védőidomon fekszik, így a vízbázis védelme és a tó
vízminőség védelme érdekében a tervezett beépítésre szánt területfejlesztés megvalósításának feltétele
a teljes közműellátás biztosítása. A közhálózathoz a csatlakozási lehetőség vízellátás vonatkozásában a
terület délkeleti oldalán a fejlesztési terület mentén közvetlen a Búza utcán kiépített NÁ 100-as KM
vízvezetékről biztosítható.
- A villamosenergia ellátás a terület dél-nyugati sarkánál rendelkezésre álló transzformátor állomástól
megoldható. Földgázellátó hálózatra való csatlakozás is megoldott a terület délnyugati sarkáig kiépített
NÁ 63 középnyomású KPE vezetékkel. Közhálózat fejlesztést csak a szennyvízelvezetés vonatkozásában
kell megvalósítani a fejlesztési terület és a Nagyvarsányi út-Búza utca kereszteződés közötti szakaszon. A
szennyvíz közhálózati csatlakozás lehetőségének korlátja a jelenlegi szennyvíztisztító telep kiterheltsége,
amely kapacitásbővítő átépítésének megoldásáig többlet szennyvíz fogadását nem vállalja.
Dunavarsány fejlődésének e meghatározó fentiekben jelezett korlátjának mielőbbi feloldása szükséges.
Átmeneti megoldásként a fejlesztés az egyes fejlesztési területeken csak addig engedhető meg, amíg a
napi keletkező szennyvíz mennyisége az egy szippantó kocsi befogadó képességét nem haladja meg,
mert nem életszerű, hogy egy-egy fejlesztési területről napi több forduló szennyvízszippantást
ténylegesen vállaljanak. A szippantó kocsi kapacitásának megfelelően átmenetileg, max napi 5 m 3
keletkező szennyvíz mennyiségig, szigorúan vízzáró medencébe lehet gyűjteni a szennyvizet, a szippantó
kocsival történő elszállítás tényét pedig számlával kell igazolni. A szennyvíztisztító telep megfelelő
befogadó kapacitással való rendelkezésre állását követően, pedig a közcsatorna hálózatra történő
csatlakozást ki kell építeni.
Dunavarsány geológiai adottsága mellett a nagyon kedvező szikkasztó képességgel a talajszennyezés
veszélye fokozottan jelentkezik. A talajba szikkasztott szennyvíz okozta veszélyeztetés lehetőségét a
vízbázis és a kavics bánya tavak vízminőség védelme érdekében ki kell zárni, így a napi 5 m 3 keletkező
szennyvízmennyiséget meghaladó fejlesztés megvalósításának feltétele, hogy a tisztító telep korszerűsítő
és kapacitás-bővítő beruházása megvalósuljon, mindaddig a fejlesztés lehetősége korlátozott.
Felmerülhet a helyi szennyvízkezelés megoldásának az igénye egyedi házi szennyvíztisztító kisberendezés
alkalmazásával. Ennek legfőbb akadálya, hogy a kisberendezés tisztított vizét a felszín alatti vizek
védelme érdekében a talajba, illetve felszín alá vezetni tilos, ezt az érintett államigazgatási szerv írja elő.
Alkalmazni csak akkor lehetne, ha arra a vízügyi ágazat által is elfogadható felszíni vízfolyás állna
rendelkezésre, amire a bányatavak nem vehetők igénybe. Befogadásra alkalmas felszíni víz a fejlesztési
terület térségében nincs, így a kisberendezés telepítésére megfelelő befogadó hiánya miatt engedély
nem szerezhető be. Azt is meg kell jegyezni, hogy az egyedi kisberendezések alkalmazása hátráltatná a
település szennyvízkezelési lehetőségének biztonságos rendezését.
2. számú terület:
- A 090/9 hrsz.-ú terület korábbi téves erdő besorolásának a módosítása szükséges a földhivatali
térképen iparterületként jelölt területhasznosításhoz igazítással. A terület korábban a sertéstelep
trágyatelepe volt. A Gksz területfelhasználás módosításra javasolt, a terület teljes közműellátása
biztosítandó. A teljes közműellátáshoz a közhálózati csatlakozások rendelkezésre állnak.
- Közüzemű vízellátás akár a Bartók Béla utca, akár a Vörösmarty Mihály utca felöl kiépíthető.
- A szennyvízelvezetésre a telek előtti feltáró úton haladó nyomóvezeték áll rendelkezésre, amelyre
nyomóvezetékkel lehet csatlakozni.
- A villamosenergia ellátás a Vörösmarty Mihály utca felöl biztosítható, gázellátás középnyomású
csatlakozási lehetőséggel a Bartók Béla utca felöl áll rendelkezésre. A fejlesztési terület déli oldalán
halad végig az a szénhidrogén csorda, amelynek nyomvonalát és biztonsági övezetét a
továbbtervezés során figyelembe kell venni.
3. számú terület:
Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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A Majosházi tó és Tó-lakópark területfelahasználás, illetve építési övezetváltoztatása Lke-ből Kre-re
javasolt, amelyben üdülő és lakóépület is elhelyezhető. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
előzetes tájékoztató levelében felhívta a figyelmet a terület vízminőség védelmének fontosságára és a
terület teljes közműellátásának megoldásával tudja csak támogatni a javasolt területhasznosítást.
- A teljes közműellátáshoz szükséges hálózati csatlakozási lehetőségek rendelkezésre állnak.
- A vezetékes ivóvíz ellátás NÁ 100-as KM vezetékkel biztosított.
- A villamosenergia és a földgázellátás hálózati rendszere az 1. fejlesztési terület nyugati szélénél áll
rendelkezésre továbbépítéssel. A szennyvízelvezetésre vonatkozóan az 1. fejlesztési területtel
összefogással javasolt a közcsatorna hálózat fejlesztését megoldani.
4. számú terület:
Az 51-es út menti közparkból véderdőbe sorolás és ehhez kapcsolódó ipari gazdasági területi határ
korrekciója közműves feladatot nem jelent.
5. számú terület:
A jelenleg közlekedési területen belül létesített kereskedelmi létesítmények jogállásának helyreállítása
érdekében történő módosítással, a kereskedelmi létesítmény területe, a már kialakult állapota alapján
Gksz építési övezetbe kerül. A beépítésre szánt területhasznosításnak és a környezetvédelmének
igényére a terület teljes közműellátását kell biztosítani.
- A területen belül rendelkezésre álló villamosenergia ellátáson kívül a teljes közműellátáshoz szükséges
közműcsatlakozás kiépítése a Duna felöl a Fő utcán keresztül megoldható.
- A terület belvízzel mérsékelten veszélyeztetett területen fekszik, ezt az adottságot figyelembe kell venni.
6. számú terület:
Az RSD menti hétvégi házas üdülőterület különleges beépítésre szánt rekreációs területbe sorolásával a
megengedett beépítés mértéke nem változik, de lakóépület is építhető a területen. A még be nem
épített telkek beépítése esetén azok teljes közműellátását kell megoldani a Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság előzetes tájékoztatásának előírása szerint.
- A terület belvízzel mérsékelten veszélyeztetett, ezt a beépítésnél figyelembe kell venni.
- A teljes közműellátáshoz a villamosenergia és a regionális szennyvíz nyomóvezeték a Sziget soron a
terület előtt végig rendelkezésre áll, amelyre nyomócsatornával lehet rácsatlakozni.
- A víz- és gázellátás biztosításához a Sziget soron kiépített hálózat déli irányba történő továbbépítése
szükséges.
A fejlesztési terület az RSD mellékága mentén fekszik, amelynek jókarba helyezése a Duna menti sáv
fejlődésének alapfeltétele. A Domariba-szigeti átjáró kialakításakor az átjáró alatt a mellékágat két
kiskeresztmetszetű zárt csatorna szakasszal vezeték át. A zárt csatornaszakasz a víz áramlását
jelentősen korlátozta, amely a meder feliszapolódását eredményezte, ezzel egyidőben a lecsökkent
áramlást kihasználva a sziget déli csúcsánál is a mellékág RSD-be vezetését zárt csatornába építették
át. A meder természetes állapotának a visszaállítását és a meder revitalizációját meg kell oldani. A
mellékág vízháztartásának a helyreállítása a természetvédelem alatt álló Domariba-sziget „szigetként”
való megőrzéséhez szükséges, ezért a mellékág feliszapolódási folyamatát meg kell állítani!
7. számú terület:
A honvédségi terület korábbi hasznosításának felhagyása miatt a védőtávolság igény törölhető, de a
terület továbbra is a honvédség hasznosításában beépítésre nem szánt terület marad. Közműves
szempontból a jelenlegi rendelkezésre álló ellátásának változtatása nem javasolt. A terület egy része
belvízzel mérsékelten veszélyeztetett területen fekszik, ezt az adottságot figyelembe kell venni.
8. számú terület:
A Rukkel-tó tulajdonosának kérelmére javasolható távlatilag a strand rekreációs célú bővítése, erdei
kemping kialakítási lehetőségével, beépítésre nem szánt területhasznosítás mellett. A Waterpark 25 éve
fogadja a vendégeket, útfeltárása Taksony felöl épült ki. A térség népszerű, 5000 fő befogadó
kapacitású idény-strandja jelenleg hiányos közműellátással rendelkezik.
- Közüzemi szolgáltatásból csak a villamosenergia ellátás biztosított.
- A tulajdonos a vízellátást saját, ivóvíz minősítésű kút létesítésével oldotta meg.
- A szennyvíz elvezetésére zárt tárolókat létesített, amelyből a szennyvizeket szippantó kocsival szállíttatja
el a befogadóba. A szennyvíz közcsatornával történő elvezetését fenntartási költségek csökkentése
érdekében is mielőbb meg kellene oldani. Egyetlen megoldási lehetőség a település közcsatorna
hálózati rendszeréhez való csatlakozás, amely a Dunavarsány belterülete irányú megfelelő útkapcsolat
hiánya miatt nehézséget okoz. A megközelítés a honvédségi területen keresztül lenne kedvezően
biztosítható, ennek elkerülésére a déli közigazgatási határon haladó út ad lehetőséget, amelyen a
keresztül el lehet érni az Iskola utcai átemelő műtárgyat és ott lehet csatlakozni a település
szennyvízhálózatához. A strandtól az átemelőig a hálózat nyomóvezetékként építendő meg.
9. számú terület:
Az Ipari Park területén áthaladó gyűjtőút magán-úttá történő módosítását kérte az Ipari Park. Ez a kérés
közműves szempontok miatt nem támogatható. A módosítással érintett út, szabályozási szélességében
Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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közüzemi hálózatok, ivóvíz vezeték, gravitációs és nyomócsatorna, villamosenergia hálózat és
földgázvezeték halad keresztül. A közüzemű szolgáltatók a hálózatuk magánút alá kerüléséhez nem
fognak hozzájárulni, bár elméletileg szolgalmi jogi bejegyzéssel, vezeték joggal megoldható lehetne, de
hosszabb távon a közszolgáltató számára a szolgáltatás fenntartása, a hálózat későbbi rekonstrukciója
problémát okozhatna, így az út közútként való megtartása célszerűbb és így javasolt.
10. számú terület:
A módosítást, a korábban tervezett, de ma már nem szükséges út törlése teszi szükségessé. Az érintett
területen közmű jelenleg nem halad, így a módosítás közművet nem érint.
11. számú terület:
A terület beépítési lehetőségét a hatályos TSZT is vizsgálta, a település két városrészének, Dunakisvarsány
és Dunanagyvarsány összekapcsolása érdekében. A magántulajdonban levő terület tulajdonosainak
állattartásra vonatkozó tervei Dunavarsány Képviselő-testülete által továbbra sem támogatott, a terület
hasznosítására a hatályos TSZT szerinti távlati központkialakítás tervezete marad, így az közműves
módosítást nem igényel. A területen áthaladó szénhidrogén csorda jelenlétét biztonsági övezetével
együtt, mint területhasznosítás korlátozást okozó adottságot, továbbra is figyelembe kell venni.
12. számú terület:
A déli kavicsbányák területein a magántulajdonú területeken kijelölt zöldterületek (közparkok)
módosítási igénye merült fel a vízparti területeken különleges beépítésre nem szánt rekreációs, a
nagyobb kiterjedésű zöldterületeken közjóléti erdőterület hasznosítással.
A javasolt módosítások a Településszerkezeti Tervben átvezetendők, de Szabályozási Tervben az érintett
kavicsbányák körüli területek egyéb, a hatályos szerkezeti tervben meghatározott területekkel együtt lakóterületek, ellátást biztosító és sportolási célt szolgáló különleges területek nagyobb része - jelenleg
nem lesznek szabályozott területek a fejlesztési cél ismerete hiányában. A későbbiekben a térség
területének „vizes” adottságára tekintettel és a tervezett rekreációs és lakóterületi hasznosítás komfort
igényére a terület teljes közműellátásának megoldási igényével kell majd számolni.
A továbbtervezésnél a területen áthaladó 220 kV-os átviteli hálózatok és a 132 kV-os oszlopokra
fektetett főelosztó hálózat és azok biztonsági övezetének helyfoglalását figyelembe kell venni. A
beépített belterülethez közeleső területrészre még a hidrogeológiai „B” védőidom is rányúlik, annak
korlátozó adottságával is számolni kell.
13. számú terület:
A terület tulajdonosa nem készíttetett telepítési tanulmánytervet a módosítási kérelmére. Az általa kért
módosítást az erdészeti hatáság egyébként se támogatja az előzetes tájékoztatásra adott
véleményében, így a módosítási igény a terv felülvizsgálatából törölve lett.
14. számú terület:
A terület általános mezőgazdasági terület lesz, ahol birtokközpont létesíthető.
- A terület déli sarkán a szénhidrogén csorda halad keresztül, továbbá 22 kV-os gerincelosztó hálózati
nyomvonalak haladnak keresztül oszlopokra fektetve, valamint a terület Duna felöli része belvízzel
mérsékelten veszélyeztetett. A terület hasznosításánál ezeket a korlátozó adottságokat figyelembe kell
venni.
- A beépítésre nem szánt területhasznosítás megengedi, hogy a közműellátás helyi közműpótlók
alkalmazásával történjen, amennyiben az Építési Szabályzat előírását teljesíteni tudja. Ivásra alkalmas
minőségű helyi vízbeszerzés biztosításával, a szennyvíz mennyiségre vonatkozó előírások betartásával a
terület hiányos közművesítése megengedhető.
Meg kell jegyezni, hogy Nagyvarsány teljes közműellátású területe a közelben a teljes közműellátás
lehetőségének kiépítését is kínálja.
15. számú terület:
A javasolt módosítás során a hatályos Szabályozási Tervben szereplő tömbbelső feltárási javaslat törlése
történik. Ennek közműveket érintő hatása nincs.
16. számú terület:
A területfelhasználás módosítását az érintett bányatelek folyamatban levő törlése indokolja. A korábbi
vízgazdálkodási terület fenntartása indokolatlanná vált, helyébe a korábbi Má, általános
mezőgazdasági terület-hasznosítás visszaállítása javasolt.
A terület azon része, amelyre beépítésre nem szánt területhasznosítás tervezete megmarad a hatályos
TSZT szerint, a terület geológiai és hirdogeológiai adottságára és a tervezett sportolási célú hasznosítás
komfort igényére tekintettel a terület teljes közműellátásának megoldási igényével kell számolni.
17. számú terület:
A Naprózsa lakóparkhoz délnyugati irányba csatlakozó, a hatályos tervben véderdőként jelölt
területnek, a Naprózsa területének beépítésével azonos Lke övezetbe való átsorolása javasolt. A
jelenleg közműellátást nem igénylő területhasznosítás helyett megvalósításra kerülő lakóterület teljes
közműellátást igényel, ellátását a szomszédos lakópark ellátását szolgáló hálózatokhoz csatlakozással
Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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lehet megoldani. A lakóparktól független ellátásra is van lehetősége a fejlesztési terület délnyugati és
északnyugati határoló utcájában haladó közhálózatok igénybe vételével.
Meg kell említeni, hogy a terület északnyugati sarkán a Naprózsa lakópark szennyvízátemelője üzemel.
Jelenlegi kiépítettségével 150 m-es védőtávolság tartását igényli, amelyen belül beépítésre szánt terület
nem alakítható ki. Így a terület lakóterületi hasznosítási lehetőségének feltétele a szennyvízátemelő
műtárgy védőtávolság igényének a csökkentése, amely a műtárgy zajvédelmének kiépítésével és
bűzzáróvá tételével oldható meg.
A területet déli irányban határoló szénhidrogén vezetékek és biztonsági övezetük helyigényét a
továbbtervezés során figyelembe kell venni.
18. számú terület:
A belterületi, beépített területekkel körülvett kisvarsányi sportpálya átsorolása különleges beépítésre
nem szánt területről különleges beépítésre szánt területre a sportpálya eseteleges építési igénye teszi
szükségessé. A módosítás közműellátás szempontjából a meglevő ellátásra tekintettel érdektelen.
19. számú terület:
A kisvarsányi belterülettől délnyugatra levő horgász Farmer-tó területének átsorolása Vt,
településközpont területről különleges beépítésre szánt rekreációs területre, a kialakult funkcióhoz
kapcsolódóan. Közműellátás vonatkozásában a déli kavicsbányák térségében meghatározottak
érvényesek, azaz teljes közműellátás biztosítandó (lásd a 12. számú területnél)
20. számú terület:
Az RSD menti tervezett kikötő környezete, ahol a hatályos TSZT szerinti Vt területen és ahhoz
kapcsolódóan, északi irányban kijelöl bővítéssel, különleges beépítésre szánt rekreációs, illetve kikötő
terület kijelölése javasolt. A hatályos TSZT is tartalmaz itt kikötőt, de csak piktogrammal jelezve azt, terület
kijelöléssel nem. Közműellátás vonatkozásában a meglevő teljes közműellátás biztosított, illetve a kikötő
létesítésekor biztosítandó.
Meg kell említeni, hogy a kijelölt terület északi részéhez csatlakozóan szennyvízátemelő üzemel. Jelenlegi
kiépítettségével 150 m-es védőtávolság tartását igényli, amelyen belül beépítésre szánt terület nem
alakítható ki. Így a terület hasznosítási lehetőségének feltétele a szennyvízátemelő műtárgy
védőtávolság igényének a csökkentése, amely a műtárgy zajvédelmének kiépítésével és bűzzáróvá
tételével oldható meg.
21. számú terület:
A Petőfi horgásztótól délnyugatra levő meglevő véderdő közjóléti erdő területhasználatra és az azon
keresztül tervezett gyűjtőút nyomvonalának módosítása javasolt. Az érintett terület délnyugati részén a
hatályos TSZT szerinti különleges beépítésre nem szánt sportterület területén is a meglevő erdőt kímélő
közjóléti erdő tervezete javasolt, a gyűjtőút nyomvonalának korrekciója mellett.
22. számú terület:
A Pilisi Parkerdőgazdaság tulajdonában, illetve kezelésében, a Domariba-szigeten levő 036/9 és 036/10
hrsz.-ú területek közjóléti erdő övezetbe sorolása tervezett a védett védelmi erdő övezet helyett.
A közműellátás teljes közműellátással biztosítandó.
23. számú terület:
A tervfelülvizsgálat során szükségessé vált gyűjtő utak törlése következtében a gyűjtő utak helyén
véderdő, illetve mezőgazdasági területek használata tervezett, ami a közműellátás vonatkozásban
érdektelen.
24. számú terület:
A belterületeken belül a kialakult funkcióknak, területhasználatoknak megfelelő besorolásra tett
javaslatok: Lke-ből Gksz az 51-es út mentén, Vt-ből és közlekedési területből Zkk, közkert
területfelhasználás meghatározása.
25. számú terület:
Az un. V8-as terület nyugati területrészének módosítási javaslatai Lke és Z területfelhasználás helyett Eg
területfelhasználás, valamint a Z helyett Kbn-ez, különleges beépítésre nem szánt egyéb zöldfelület
területfelhasználás kijelölése az országos közművezetékek és azok védőterületén közműellátási igényt nem
jelent.

Dunavarsány közműellátása és fejlesztése
A településfejlesztési javaslat vizsgált funkcióváltó fejlesztések mellett a betelepülők fogadására is fel kell
készülni. Azok számára lakóterületi fejlesztési lehetőségek is kijelölésre kerültek, de számolni kell a már
beépített területen előforduló üres telkek hasznosítására, illetve egyes alulhasznosított telkek intenzívebb
hasznosítású átépítésére.
Az elmúlt 15 év népesség növekedési trendet figyelembe véve és annak várható fennmaradása
esetén, mivel a korábbi években évente átlagosan 3 % feletti lakásállomány növekedés az utóbbi öt
évben lelassult, az elmúlt két évben már 0,3 % körülire, ez prognosztizálható a jövőre vonatkozóan is.
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Ezzel a tervezés távlatáig (15 év) mintegy 1400 lakás, építési igénye merülhet fel. A lakásépítés részben a
kijelölt új lakóterület fejlesztési területeken, részben a jelenlegi lakóterületen belül valósul meg. A
lakosság igényesebb ellátásához intézményi infrastruktúra fejlesztés és a település vonzását szolgáló
szabadidős, sportolást szolgáló létesítmények és munkahelyek létesítése is szükséges.
A javasolt új beépítések megvalósításához szükséges közműellátási igényekhez hozzáadódik a már
beépített területen élők komfortosabb körülményeik kialakításához szükséges többlet közműigények. Az
új beépítési területeken jelentkező új közműigények és a meglevő beépítésnél jelentkező többlet
igények összeadódnak. A közműfejlesztési javaslatban ezt az összesített közműigény kielégítési
lehetőségét kell megoldani.
A megengedett beépítés teljes megvalósítása esetén várható új közműigények:
a fejlesztési
terület
szám

a tervezett
építési övezet,
övezet

több
területen
több
területen
1.

Kre-SZ-1

2.

Gksz-7

3.

szintterületsűrűség

a módosítás
célja

keletkező
szennyvíz
(m³/nap)

vízigény
(m³/nap)

villamos
energia
igény (kW)

földgáz
igény
(nm³/h)

1400 lakás

420,0

399,0

4200,0

1260,0

200 üdülő

40,0

38,0

400,0

120,0

0,6

21,6

20,5

360,0

75,0

1,6

24,8

23,5

412,8

86,0

Kre-SZ-3

0,6

9,1

8,6

151,7

31,6

4.

Ev

0

nincs építés

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Gksz

0

kialakult

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Kre

0,6

70 üdülő

8,4

8,0

140,0

29,2

nincs építés

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

1,6

27,6

5,8

7.

Kho

8.

Kbn-sp

0,06

9.

magán út

0,0

0,0

0,0

0,0

10.

útkorrekció
nem
támogatott,
illetve távlat
távlatban
nem
támogatott
építési
szándék
út törlése

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,4

13,7

240,0

50,0
0,0

11.
12.
13.
14.

Má

0,06

0,0

0,0

0,0

16.

Kbn-sp, Má

0,06

bányatörlés

1,4

1,4

24,0

5,0

17.

Lke-SZ-5

0,6

9 telek

7,2

6,8

120,0

25,0

18.

Kok-sp

0

kialakult

0,0

0,0

0,0

0,0

19.

Kre

0

0,0

0,0

0,0

0,0

20.

Kre, Kki

0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

Ek

0

kialakult
kialakult, ill.
távlati
távlati

0,0

0,0

0,0

0,0

22.

Ev, Má

0

nincs építés

0,0

0,0

0,0

0,0

23.

Ek

0

távlati

24.

0

0

0

0

0

0

0

25.

0

0

0

0

0

0

0

548,6

521,1

6076,1

1687,5

15.

Összesen:

vízigény
(m3/nap)

keletkező
szennyvíz
(m3/nap)

villamos
energia
igény (kW)

földgáz
igény
(nm3/h)

új építési lehetőség távlati közmű igénye

549

521

6076

1688

már meglevő beépítés igénynövekedése

526

572

1433

1285

távlatra várható összes új igény
ebből a tervezés távlatáig várható igény

1075
269

1093
672

7509
1877

2973
743
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A településszinten várható távlati összes többlet igény csak a szolgáltató számára előzetes jelzésre
alkalmas adatok és a gerinchálózat fejlesztése esetén azok paramétereinek a meghatározására
szolgálhatnak, valamint az ágazati fejlesztési tanulmányok elkészítésére szolgál nagytávlati
iránymutatásul.
Tervezői tapasztalat szerint a távlatra prognosztizált, a megengedett beépítés teljes megvalósítását
követően jelentkező többletigényekből a tervezés távlatáig ténylegesen kielégítendő igényként reálisan
kb. 20-25 %-ának a jelentkezése várható a szennyvízelvezetés kivételével. A szennyvíz közcsatornás
elvezetését a már meglevő beépítésnél település szintűre kell a tervezés távlatáig emelni a felszín alatti
és felszíni vizek, valamint a környezetvédelmi elvárások teljesítése érdekében. Így a közműfejlesztési
javaslat készítése szempontjából a tervezés távlatáig reálisan jelentkező igények kielégíthetőségét kell
figyelembe venni.
A közmű-üzemeltetők egy-egy beruházáshoz tényleges igénybejelentésre határozzák majd meg az
igénynövekedés kielégítési lehetőségének műszaki-gazdasági feltételeit. Az igények felfutásának
várható üteméhez igazítva kell az ágazati fejlesztési feladatokat megvalósítani.
Reálisan a már meglevő, kiépített hálózatokkal rendelkező területeken, Dunavarsány jelenlegi
belterületein, a már beépített területeken belül jelentkező igények ellátása különösebb külső
hálózatfejlesztési igény nélkül ki lehet elégíteni, vagy a már meglevő elosztóhálózatokról, vagy az
elosztóhálózatok helyi továbbépítésével, új bekötések kiépítésével.
Az új igények kielégítésének feltétele egyrészt a közhálózat megléte, vagy kiépítése az új igénylő telkéig
és arról közművenként a bekötések, a fogadó helyek és mérőhelyek megépítése, másrészt a vízi
közműveknél a közműfejlesztési hozzájárulás befizetése, energiaközműveknél a szolgáltatókkal való
megállapodás megkötése, amelyben a szolgáltatók a szolgáltatás műszaki-gazdasági feltételeit
rögzíthetik.
A közművenkénti közműfejlesztési feladatok
4.1. Vízellátás
A vizsgálatok alapján Dunavarsány vízellátásának bázisa a településen üzemelő saját négy kútja. A
víztermelő kutak a település beépített területén üzemelnek. A kutakból kitermelt nyers vizet a Vízmű
telkén belül kezelik, ahol a további műtárgyak is üzemelnek. A kitermelt, kezelt vizet a 200 m3-es térszíni
medencébe tárolás, vas- és mangántalanítás, nyomásfokozás után nyomják a 300 m3-es víztoronyba,
ahonnan táplált vízelosztó hálózat látja el Dunavarsány és Délegyháza fogyasztóit.
A 300 m3-es víztorony 136,93 mBf-i túlfolyószintje határozza meg a hálózati nyomást. Az ellátott
települések (Dunavarsány és Délegyháza) topográfiai adottsága mellett a hálózati víznyomás
megfelelő.
A vízmű kutak hidrogeológiai védőterületének lehatárolása megtörtént. A vízbázis védelme érdekében
a védőidom által érintett területen belül az arra vonatkozó 123/1997 (VII. 18.) korm. rendeletben
rögzített előírások betartása szükséges.
A vízelosztó hálózat a beépített területen, minden utcában, s az üdülőterületen is kiépült. A település
korábbi vízi közmű szolgáltatója a 2011. évi CCIX. számú víziközmű szolgáltatásról szóló törvény teljesítése
érdekében csatlakozott a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-hez (DPMV Zrt.), jelenleg
Dunavarsány vízellátásának szolgáltatója a DPMV Zrt.-hez tartozó Dunavarsányi Üzemigazgatóság.
A település elosztó hálózatának gerince NÁ 150-es mérettel, a többi vezeték NÁ 100-as mérettel épült
jellemzően KMPVC anyagú csövekből. A szomszédos Délegyháza ellátására a vízműtől induló regionális
szerepet betöltő, NÁ 150-es vezeték a Vörösmarty Mihály utca-Rákóczi utca-Árpád utca-Akácfa utca
nyomvonalon halad.
A vizsgálatok szerint a Dunavarsány Ipari Park vízellátására saját önálló vízmű kutakat fúrtak. A kutakból
kitermelt víz vízminőség javítására, hasonlóan a település lakosságát ellátó víz kivételnél alkalmazott
megoldásra, vas és mangántalanítás kiépítésére volt szükség. Az ipari park vízművében 400 m 3-es
víztározó üzemel. Az ipari parkban levő fogyasztók ellátására NÁ 200-as KM vezetékhálózat épült. Az
ipari park vízellátását önállóan az ipari parkon belül létrehozott helyi üzemeltető biztosítja.
A TSZT-ben prognosztizált fejlesztések megvalósulása esetén a tervezés távlatában kb. 269 m3/nap
többlet vízfogyasztás fellépése várható. Ezt a vízigényt a jelenlegi meglevő vízbázisokról, szükség esetén
a vízmű rekonstrukciójának megoldásával ki lehet elégíteni.
A vízellátó hálózatot a javasolt fejlesztési területek irányába tovább kell építeni, a biztonságos vízellátás
érdekében, ahol lehet körvezetékes módon.
A kiépített vízelosztó hálózatára az előírásoknak megfelelően tűzcsapok létesültek, biztosítva ezzel a
megfelelő tüzivíz ellátást. A vízhálózat fejlesztésénél a tüzivíz ellátás biztosítása érdekében 100-as
paraméterű vezetéknél kisebb átmérőjű vezeték építése nem javasolható és az új hálózatra is az
ágazati előírások szerinti sűrűségben a föld feletti tüzivíz csapok elhelyezéséről is gondoskodni kell.
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Meg kell említeni, hogy építési engedély csak a tüzivíz ellátás biztosításával kapható. Amennyiben a
tüzivíz igény meghaladja a közhálózatról vételezhető vízmennyiséget, akkor a helyi pótlásról, helyi tüzivíz
tároló medence létesítéséről is gondoskodni kell.
A település vízellátásában korábban is jelentős szerepet töltött be a házi kutak használata. A házi
kutakkal a településen talajvíz, illetve az első vízadó rétegből vételezett vizet elsődlegesen locsolási
célra hasznosítják. Erről rendelkezésre álló nyilvántartás nincs. A közmű szolgáltatási törvényben
rögzítettek szerint ma már új házi kút csak engedéllyel létesíthető. A települési önkormányzat
jegyzőjének hatósági engedélye szükséges: olyan kút létesítéséhez, használatbavételéhez és
megszüntetéséhez, amely a létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését
szolgálja, valamint - parti szűrésű és a karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül kizárólag a talajvíz felhasználásával működik. Az engedélyben rögzíteni kell, hogy a víz nem ivóvíz
minőségű. Az ezt meghaladó vízkivételi igény, vagy házi vízigénytől eltérő vízhasználati cél, továbbá
parti szűrésű, karszt- vagy rétegvíz készlet igénybevétele esetén az engedélyező a Vízügyi Hatóság.
4.2. Szennyvízelvezetés
A vizsgálatok szerint Dunavarsányban elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat üzemel. A
csatornahálózattal összegyűjtött szennyvizeket a településen üzemelő, regionális szerepet betöltő,
Dunavarsányi szennyvíztisztító telep fogadja.
A szennyvíztisztító telep Áporka, Majosháza, Szigetszentmárton, Délegyháza, Dunavarsány és Taksony
települések szennyvizeit fogadja. A szennyvíztisztító telep tavas rendszerű mechanikai és biológiai
technológiával épült ki. A telepen a szennyvizek először mechanikai előtisztításon esnek át, majd a
biológiai fokozatra kerülnek. A tisztított szennyvizeket mezőgazdasági területeken az engedélyezett
módon kiöntözik. A befogadó Taksonyi öntöző telepre NÁ 300-as KMPVC nyomóvezetékkel
továbbítják. A tavas rendszerű telep 6500 m3/nap kapacitású, védőtávolság igényét korábban a telep
telekhatárától 300 m-ben rögzítették.
A telep jelenleg már kapacitásában kiterhelt, üzemelése során jelentkező bűzhatásával időnként
zavarja a környezetét, ezért kapacitásbővítését és technológiai korszerűsítését biztosító átépítését
tervezik.
A vizsgálatok szerint a településen kiépített közcsatorna hálózat vákuumos rendszerű. A hálózaton
jelenleg három vákuumgépház üzemel, amelynek védőtávolság igénye 150 m. Az utóbbi időkben
csatornázott területeken már gravitációs, vagy nyomócsatorna hálózatot építettek, amelynek
mélypontjaiból a szennyvizek továbbszállítását átemelő műtárgyak biztosítják. Az átemelő műtárgyaktól,
a vákuum-gépházaktól nyomócsatorna szállítja tovább a szennyvizeket a szennyvíztisztító telepig.
A Dunavarsány Ipari Park területén gravitációs gyűjtőhálózat épült és az ipari park szélén építették meg
azt a szennyvízátemelő műtárgyat, ahonnan nyomóvezeték továbbítja a szennyvizeket a tisztító telepre.
A szennyvíztisztító telepre csatlakozó településekről a szennyvíz szintén nyomóvezetéken érkezik
Dunavarsány területére és csatlakozik Dunavarsány nyomócsatorna hálózatához, amely a szennyvizek
továbbvezetését a tisztító telepig biztosítják.
Dunavarsányban a szennyvízgyűjtő hálózat vezetékeinek, műtárgyainak és a szennyvíztisztító telepnek is
a korábbi üzemeltetője, a vízellátásnál leírtakkal azonosan, csatlakozott a DPMV Zrt.-hez és mint
Dunavarsányi Üzemigazgatóság üzemelteti a szennyvízgyűjtés, kezelés rendszerét.
Reálisan a tervezés távlatáig megvalósításra kerülő fejlesztéseknél és a település jelenleg közcsatorna
hálózatra nem csatlakozó ingatlanjainál keletkező 672 m3/nap többlet elszállítandó szennyvíz
közcsatornás szennyvízelvezetését és a szennyvizek tisztító telepen történő fogadását kell megoldani.
A tisztítótelep többlet szennyvizeket már jelenlegi túlterheltsége miatt nem tud fogadni, ezért tervezik a
tisztítótelep kapacitásbővítő rekonstrukcióját. Pályázati támogatással szeretnék megvalósítani, a
szolgáltató 2018-ra reméli, hogy bővített kapacitással tudja majd fogadni a szennyvizeket. (Zárójelben
meg kell említeni, hogy a hazai viszonyok között, különösen Dunavarsány geológiai és hidrogeológiai
adottságaira, a bányatavakra tekintettel a tavas rendszerű szennyvíztisztítási technológia alkalmazása
nem előnyös. Korszerű, zárt technológiájú berendezés alkalmazásával kedvezőbb és lényegesen kisebb
védőtávolság igényű megoldást választanának. A tavas technológia fenntartásával a jelenlegi
védőtávolság igény növelése várható.)
A szennyvíztisztító telep rekonstrukciójának befejezéséig a telep fogadókészségének hiányából a
településfejlesztés lehetősége korlátozott. Egyes beruházások megvalósításával a tisztítótelep
fogadóképességét meg kell várni. Az átmeneti időszakban olyan beruházás megvalósítása nem
támogatható, amely a
település hidrogeológiai
adottságait kockáztatja.
Dunavarsány
fejlődőképességét hosszú távon meghatározza az üdülés, a sport-, szabadidő-eltöltés és a pihenés
területén hasznosítható kedvező adottsága, amelynek alapfeltétele a kedvező környezeti állapot, a
felszíni és felszín alatti (bányatavak!) vizek fokozott vízminőség védelme, ezeket a rövid távú átmenetileg
elérhető bizonytalan nyereségért feláldozni nem szabad. A szennyvizek elvezetésének, kezelésének

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.

61

Dunavarsány Város településfejlesztési és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata és részleges módosítása
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

megoldását ezért az építési szabályzat szigorúan szabályozza,
minimalizálható a szennyvíz okozta szennyezés kockázata.

betartásával,

betartatásával

A város viszonyai alapján a szennyvízgyűjtő hálózat gravitációsan nem építhető ki. A jelenleg üzemelő
vákuumos rendszer fejlesztése nem célszerű. Megoldható viszont, hogy telkenként, vagy fejlesztési
területenként elhelyezhető helyi átemelők segítségével az új fejlesztési területeken nyomóvezetékes
gyűjtőhálózatot építsenek ki. Ez segítséget nyújt arra is, hogy a jelenlegi vákuumos rendszerű
gyűjtőhálózat távlatban szintén nyomóvezeték hálózatra átépüljön. Ennek azonban csak távlatilag van
realitása.
Az újólag csatornázandó területeken a helyi lehetőségek figyelembe vételével, vagy nyomócsatorna
hálózatot, vagy helyi gravitációs hálózatot és annak mélypontjára telepítendő átemelőt, onnan
nyomóvezetéket kell építeni. Hosszútávon a jelenleg problémásan üzemeltethető vákuumos rendszer
kiváltásra kerülhet.
A vákuumgépházak, átemelő műtárgyak jelenlegi állapotukban jelentős bűz és zajhatásuk miatt
védőterület lehatárolását igénylik. A mai állapotuk alapján 150 m-es védőterület biztosítása szükséges,
amely a gépház korszerűsítésével csökkenthető. A zajvédelemmel ellátott és bűzzáróan kialakított,
távvezérelt műtárgy védőtávolság igénye, környezetbarát kivitelezéssel, egyedi megállapítással akár
nulla méter is lehet. A védőtávolság igény csak a műtárgy tényleges korszerűsítésének megoldása után
csökkenthető.
A szennyvíztisztító telep és a műtárgyak körül kijelölt védőterületen belül új beépítésre szánt terület
(zavaró ipari gazdasági terület és különleges hulladéklerakó, kezelő terület kivételével) nem jelölhető ki.
A kialakult állapotban előforduló beépítésre szánt területhasznosítók védelme érdekében a műtárgyak
védőtávolság igényének csökkentését, a műtárgyak bűzzáróvá és zajvédelmének kiépítésével meg kell
oldani.
A külterületen igényként merül fel a keletkező szennyvizek tárolására, kezelésére a helyi közműpótló
alkalmazása. Ennek korlátot szab, hogy kockáztatni a tavak vízminőségét, a Duna vízminőségét, a saját
vízbázis vízminőségét a talajmechanikai és hidrogeológiai adottságokra való tekintettel nem szabad.
Figyelembe véve, hogy reálisan napi egy szippantásnál többet becsületesen senki sem végeztetne el,
így ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége a reálisan naponta szippantható mennyiséget
meghaladja, akkor ragaszkodni kell a közcsatorna hálózat létesítéséhez, akkor is, ha a beépítésre nem
szánt területfejlesztés, esetlegesen időszakos hasznosítású és ha távolabb fekszik az üzemelő
csatornahálózattól. Meg kell jegyezni, hogy a szippantással elszállított szennyvízdíj többszöröse a
hálózattal elszállított szennyvízdíjnak, így az üzemeltetést is figyelembe véve a beruházás többlet
költségének megtérülése reálisan számolható.
Természetesen helyi pótlásként csak szigorúan vízzáró műtárgy építése lehetséges, amelyből a
szennyvizeket szippantással kell elszállítani. A szippantás tényét számlákkal igazolni kell, illetve a szennyvíz
gyűjtésére, elhelyezésére vonatkozóan, a helyi építési szabályzatban leírtakat kell majd figyelembe
venni.
4.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
A vizsgálatok szerint Dunavarsány kül- és belterületein a felszíni vízrendezés nyílt árkos rendszerrel történik,
a talajadottságok miatt a csapadékvizek legnagyobb részben a nagyon kedvező talajmechanikai,
geológiai adottságok miatt elszikkadnak, illetve árkok-csatornák segítségével - mint végbefogadóba - a
vizeket az RSD-be vezetik. Az RSD mederkotrását tervezik. A mederben felgyűlt szerves anyag
eltávolításával készülnek a vízminőség javítására.
Dunavarsány területéhez tartozik az a többszörös természetvédelem alatt álló kis sziget, a Domariba
sziget, amelyet nyugati oldalról az RSD, keleti oldalról a Dunának egy kis mellékága fog közre. A
mellékág feliszapolódott, növényzettel erősen benőtt, a szigetre kiépített átjáró a Duna-ág átvezetését
csőbe zárva kivitelezte és ezzel az áramlás lehetőségét erősen korlátozta. Dunavarsány által korábban
tervezett, jelenleg is fejlesztési szándékkal rögzített üdülőpart meghosszabbítását jelenthetné, ha a
mederág jobbkarba tétele megtörténne. Ehhez korrigálni kell Majosháza területén a Duna mellékágának visszakötését az RSD-be, mivel a mellékág kis vízhozama miatt a víz útját ott is beszűkítették.
Majosháza hatályos SZT szabályozása a korrekciót lehetővé teszi. A település számára az üdülőpart
fejlődése és a sziget védelme is a mellékág rendbetételét igényli. Az élővizek jókarbatételére pályázati
támogatás is várható.
Az RSD mentén a vonatkozó rendeletekben előírt 10 m-es parti sávot, míg a mellékága mentén 6 m-es
sávot a meder kezelésére, karbantartására szabadon hagyásával biztosítani kell. Az RSD-hez hasonlóan
a tavak mentén is biztosítani kell a mederkarbantartó számára a megfelelő megközelítési lehetőséget
és a karbantartó sávot, ami itt 3 m-es fenntartási sávot igényel.
A településen egyes utcákban, utcaszakaszokon kétoldali, általánosan jellemzően egyoldali nyílt árkot
alakítottak ki, de több utcában semmilyen elvezetési vagy szikkasztási mód nem épült meg, ezekben az
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utcákban nagyobb záporok, szélsőséges csapadékesemények után vízállásos területek kialakulásának
veszélye fennáll.
Dunavarsányban a felszíni vizek elvezetése a jövőben is nyílt árkos rendszerrel javasolt, amelynek
szakszerű és folyamatos karbantartásával, hidraulikai rendezettségével biztosítani lehet a zavarmentes
felszíni vízrendezés megoldását. A vízrendezés tervezésénél, a javasolt nyílt árkos vízelvezető rendszer
kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a településfejlesztési elképzelések megvalósulása esetén, a
településen a burkolt felületek aránya (építmények, utak, parkolók, stb.) várhatóan valamelyest
növekedni fog. A burkolt felületekre eső csapadékvizek elvezetési nehézségét nemcsak az okozza,
hogy a burkoltság miatt a csapadékvizek majdnem 100%-a elvezetést igényel, hanem az is hogy, a
lefolyás időtartama jelentősen lecsökken. A megvalósított fejlesztések következtében az elvezetendő
vizek mennyisége nő, a lefutása csökken, ezzel számolni kell a vízelvezetési rendszer méretezésénél.
Ha fejlesztésre kerülő területről a várható többlet csapadékvizeket a már kialakított elvezető rendszer
nem tudja befogadni és az azt befogadó vízfolyások fejlesztése nem megoldható, akkor a tervezett
fejlesztés megvalósításának feltétele a helyi vízvisszatartás megoldása. Ezért minden nagyobb
területigényű, vagy nagyobb burkoltságot igénylő beruházásnál, telekalakításnál a többlet
csapadékvizek elvezethetőségét a befogadóig ellenőrizni kell. Amennyiben a továbbszállítás útján,
vagy a befogadónál szűk a befogadó képesség, akkor vagy a vízelvezető hálózatot kell alkalmassá
tenni a többlet vizek elvezetésére, vagy pedig a csapadékvizek visszatartását kell megoldani. A
vízvisszatartást záportározó létesítésével lehet megoldani, abba tárolva a vizet és abból csak olyan
vízhozammal a befogadó vízfolyásba vezetni, amelyet a szállítás útján a vízelvezető rendszer
kiöntésmentesen fogadni tud. Erről a továbbtervezés során lehet dönteni.
A nyílt árkos rendszerű csapadékvízgyűjtő hálózatban sem maradhatnak pangó vizes szakaszok, ezért a
nyílt árokhálózat is csak hidraulikailag méretezetten alakítható ki. A nyílt árok feletti kocsi behajtók az
árok vízszállító képességét nem korlátozhatják. Az áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy az vízvisszaduzzasztást ne okozzon, a vízszállítás akadálymentes legyen. Ezért annak lefedett szakaszainak, a
kocsi behajtóknak kialakítását korlátozni, szabályozni kell.
Akár szikkasztással a talajba, akár élővízbe történő vízbevezetésnél a csapadékvizek szénhidrogénszármazékokkal való szennyezése nagyon ártalmas a környezetre, a talajra és a talajvízre, ezért ennek is
szigorú szabályozása szükséges.
A település bel- é külterületén egyaránt mindig az útépítéshez, útrekonstrukcióhoz csatlakozóan lehetne
a felszíni vízrendezés kiépítését, tervezett átalakítását, átépítését megoldani.
Dunavarsány, RSD menti sáv és a település dél-keleti része az átfogó vízügyi ágazati tervek
nyilvántartása szerint belvízzel mérsékelten veszélyeztetett. A területen megvalósítandó építkezéseknél
ennek figyelembe vétele szükséges.
Dunavarsány-Majosháza közigazgatási határa mentén, nagyon rövid és keskeny szakaszon belvízzel
közepesen veszélyeztetett terület is van. Az érintett terület beépítésre nem szánt, fejlesztése nem
tervezett.
4.4. Energiaellátás
A vizsgálatok szerint Dunavarsány energiaellátására a villamosenergia ellátáson kívül a település
belterületén a földgázellátás áll rendelkezésre, amelynek segítségével a korszerű vezetékes termikus
energiaellátás lehetősége biztosított. A villamosenergia a világítás és technológiai célú energia igények
kielégítését szolgálja.
A nem vezetékes energiahordozók közül a szén, fa, olaj használata termikus célra jelenleg is és
várhatóan távlatokban is egyaránt jellemző lesz a vezetékes gázzal el nem látott telkeken. A PB
használata, szintén a gázzal el nem látott ingatlanokra jellemző, elsődlegesen főzési célra. A kistartályos
PB gázzal, a vezetékes gázzal el nem látott területen, a PB gáz komplex hasznosításával, a vezetékes
gázzal azonos komfort biztosítható.
A város hosszabb távú energiaellátási struktúrájának meghatározásánál alapvető szempont a várható
fenntartás kérdése. Az energiaellátással szemben elvárt igény, annak környezetbarát, minél kisebb
környezet terhelésű megoldása mellett, hogy automatikus üzemvitelre alkalmas legyen, miközben az
egyes ingatlanok fenntartási költségeiben az energiára fordítandó költségek jelentős hányadot
jelentenek. Ezért meg kell vizsgálni, hogy a közhálózatról történő energiafogyasztást hogyan lehet
takarékosabban megoldani. Az elvárható emberi takarékosságon és a takarékosabb
energiafogyasztású műszaki-háztartási berendezések alkalmazási igényén kívül a költségek
csökkenthetők helyi beszerzés, termelés alkalmazásával.
Helyi energia beszerzésre, környezetterhelés növelésének elkerülésével történő energiatermelésre a
megújuló energiahordozók alkalmasak. A megújuló energiahordozók közül a település földrajzi
adottsága alapján a nap-, és a föld energiájának hasznosítási lehetősége is rendelkezésre áll.
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A föld energiáját épületgépészeti szinten lehet hasznosítani, alkalmazása telkenkénti megoldású,
lényegesen csökkenthető hasznosításával a közhálózati energiahordozó felhasználás, ismert beruházási
költségei mellett a megtérülése 7-10 év körüli.
A reálisan, energetikailag eredményesen hasznosítható megújuló energiahordozó a nap energiája
lehet, annak passzív és aktív hasznosításának az igénybevételével.
4.4.1. Villamosenergia ellátás
A vizsgálatok szerint Dunavarsány villamosenergia ellátásának szolgáltatója a Budapesti ELMŰ Hálózati
Kft. Az ellátásnak bázisai a településen és a tágabb térségben üzemelő 132/22 kV-os alállomások. A
városhoz legközelebb eső alállomások a Szigethalmi 132/22 kV-os alállomás, a Ráckevei 132/22 kV-os
alállomás, a Felsőbabádi 132/22 kV-os alállomás és a Soroksári 132/22 kV-os alállomások, valamint a
Dunavarsány Ipari Park területén üzemelő, az ipari park ellátására létesített 132/22 kV-os alállomás.
Az alállomásokról induló 22 kV-os jellemzően szabadvezeték, az ipari park és az utóbbi időkben épített
földkábelbe fektetett hálózat táplálja Dunavarsány település fogyasztói transzformátor állomásait. Az
ellátást szolgáló transzformátor állomások jellemzően oszlopállomások, illetve az ipari parknál üzemelő
épített állomás.
A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a fogyasztói
igények kielégítése. A kisfeszültségű hálózat jellemzően szintén oszlopokra szerelt kivitelezésű, bár az
utóbbi időkben és az ipari park területén üzemelő hálózat már földkábelbe fektetéssel épült.
A vizsgálatok szerint a település közvilágítása szinte az egész településen a kisfeszültségű hálózat
tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel történik. Jellemző, hogy a kiépített közvilágítás csak a közlekedés
biztonságát szolgálja.
A település területén áthalad a Dunamenti Hőerőmű-Szigethalom-Soroksár között üzemelő 132 kV-os
nagyfeszültségű kétrendszerű gerinchálózat, amelyről kiépített leágazás táplálja a Dunavarsány Ipari
Park számára létesített 132/22 kV-os alállomást.
Az ipari park számára létesített Duva 132/22 kV-os alállomásról történik az ipari park fogyasztóinak
villamosenergia ellátása. Az alállomásról a 22 kV-os középfeszültségű hálózat kábelbe fektetéssel épült
és fűzi fel a parkban levő jellemzően épített, vagy vaslemezházas transzformátor állomásokat.
A település déli szélén, kelet-nyugat irányban áthalad a Százhalombatta-Ócsa I. és SzázhalombattaÓcsa II. között, a MAVIR Zrt. által üzemeltetett 220 kV-os átviteli hálózat nyomvonala, külön oszlopsorra
telepítve.
A közigazgatási területen áthaladó oszlopokra fektetett 132 kV-os gerinc elosztóhálózat és 220 kV-os
átviteli hálózat nyomvonalát, s a hálózatok biztonsági övezetének területigényét, mint
területfelhasználás lehetőségét korlátozó adottságot kell kezelni.
A település fejlődésével a villamosenergia igény is növekszik. A villamosenergia igénynövekedés részben
a településrendezési javaslat szerinti új beépítésnél jelentkező igényből, részben a már meglevő
fogyasztók igénynövekedéséből ered. A transzformátor kapcsokra vetített többlet villamosenergia igény
a tervezés távlatáig 1,8 MW-ra prognosztizálható. A villamosenergia szolgáltatási törvény (VET)
értelmében a villamosenergia ellátáshoz szükséges közhálózat fejlesztést a szolgáltatónak saját
beruházásként kell megoldani, a fogyasztóval szolgáltatási megállapodást köthet, amelyben rögzítheti
a szolgáltatás feltételeit.
A várható villamosenergia igény növekedés kielégítését elsődlegesen a meglevő hálózat
igénybevételével kell megoldani. A meglevő transzformátor állomáshelyeken, a transzformátor
állomások átépítésével kell, az igény tényleges jelentkezése esetén a kapacitásnövelést megvalósítani.
A tervezés távlatáig prognosztizált igényt meghaladó igény jelentkezése, vagy új jelentősebb
villamosenergia igényű területhasznosítás esetén, ha a helyi hálózat kiterheltté vált, a villamosenergiát
igénylő fejlesztési területhez legkedvezőbb adottságú alállomásról új 22 kV-os hálózati kapcsolat
kiépítése szükséges és a jelentkező igény súlypontjához közeli új fogyasztói transzformátor állomás
telepítési igényével kell számolni.
Új transzformátor állomáshelyeket úgy kell kialakítani, hogy nagyobb egységteljesítményű
transzformátor gép befogadására is megfeleljen. A várható távlati fajlagos igénynövekedést egyszerű
kapacitásnövelő gépcserével meg lehessen oldani.
A Dunavarsányban meglevő közép- és kisfeszültségű hálózat jellemzően a település döntő hányadán
oszlopokra szerelt kivitelzésű. A hatályos VET módosítás alapján új hálózatépítés a belterületen már csak
földalatti elhelyezéssel történhet.
A település már beépített így már ellátott területein a tervezés távlatáig várhatóan a hálózatok föld
feletti elhelyezése fennmarad. Ezeken a területeken arra kell törekedni, hogy legalább egy oszlopsorra
legyen szerelve valamennyi, az utcában haladó vezetékes villamosenergia és elektronikus hírközlési
hálózat, újabb oszlopsor elhelyezésének kizárása érdekében.
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Belterületen új házi bekötést már csak földalatti csatlakozással szabad kivitelezni, hogy a távlati
hálózatfektetési mód átalakítási lehetőségét majd a bekötések minél kisebb aránya korlátozza.
A város vonzásának növelése érdekében a közvilágítás fejlesztése is szükséges. A közlekedés, a vagyon
és a személyi biztonság fokozott védelmén túl esztétikai igényeket is ki kell elégíteni a közvilágításnak. Az
új közvilágítási hálózatok már csak földalatti elhelyezéssel építhetők, lámpatestek emelhetik a városképi
látvány minőségét. Egyéb területeken marad a tartóoszlopra szerelt lámpafejekkel történő
megvilágítás, de ezek között is lehet arculat-alakítóbb, igényesebb lámpafejet kiválasztani.
4.4.2. Földgázellátás
A vizsgálatokban rögzítettek szerint a település földgázellátásának szolgáltatója a Magáz Zrt.
Gázellátásának bázisa a szomszédos településen, Majosházán üzemelő gázátadó állomás, amelynek
betáplálása a Vecsés-Ercsi között üzemelő NÁ 600-as nagynyomású szállítóvezetékről épült ki.
A gázátadótól északra és keletre induló nagyközép-nyomású vezetékek is részt vesznek Dunavarsány
ellátásában. Északi irányba az átadótól két nagyközép-nyomású vezeték indul, az egyik Dunavarsány
Ipari Park ellátását biztosítja, a másik Dunavarsány Dunanagyvarsány városrész és az üdülő sor ellátását,
illetve Dunakisvarsány nyugati szélének ellátását biztosítja és továbbhalad Taksony ellátására.
A gázátadótól keletre induló nagyközép-nyomású vezeték Dunavarsány, Délegyháza és Bugyi
települések ellátását szolgálja. Dunavarsányra Délegyháza felöl érkezik a vezeték. A nagyobb
fogyasztók ellátása közvetlenül a nagyközép-nyomású vezetékről kiépített bekötéssel biztosított.
Dunavarsány lakosságának ellátására körzeti nyomáscsökkentő állomásokat építettek. Két-két körzeti
nyomáscsökkentő épült Dunanagyvarsány, valamint Dunakisvarsány ellátására. A körzeti
nyomáscsökkentőktől középnyomású elosztóhálózatot építettek ki mindkét városrész ellátására.
A nyomáscsökkentőktől induló NÁ 160-as, 110-es és 63-as KPE középnyomású vezetékek alkotják a
település gázelosztó hálózatát. A középnyomású elosztóhálózatról épített bekötésekkel oldották meg az
egyes ingatlanok gázellátását.
A vizsgálatok szerint a fogyasztói igényeket közvetlen kielégítő kisnyomású gáz előállítása telkenként
elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal megoldott. Az egyedi, házi nyomásszabályozók általában az
előkertben nyertek elhelyezést, de található ház falsíkjára szerelt nyomásszabályozó is. A helyi, egyedi
nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról lehet közvetlen az igényeket kielégíteni.
Dunavarsány területén földgáz, termék- és kőolaj szállító vezetékek haladnak át. A település déli szélén
áthalad Kiskunlacháza-Bugyi nagyközép-nyomású földgázvezeték, Százhalombatta-Szajol DN 150-es
termékvezeték, Százhalombatta-Szajol DN 300-as termékvezeték, Algyő-Százhalombatta DN 300-as
kőolajvezeték, Százhalombatta-Örkény bányaüzemi hírközlési kábel.
A településen délnyugat és északkelet irányban áthaladó szénhidrogén csordában halad a Barátság II.
DN 600-as kőolaj szállító vezeték, a Százhalombatta Ferihegy DN 150-es termékvezeték, TiszaújvárosSzázhalombatta DN 200-as termékvezeték, Vecsés-Ercsi DN 600-as nagynyomású földgázszállító vezeték,
Százhalombatta-Vecsés (Kerozin) és Százhalombatta BII. bányaüzemi hírközlő kábel, SzázhalombattaÖrkény bányaüzemi hírközlő kábel.
A közigazgatási területen áthaladó szénhidrogén hálózatok nyomvonalát, azok kísérő kábeleinek
nyomvonalát és mindezek biztonsági övezetének területigényét, ahogy azt a FGSZ Zrt és a MOL Nyrt
adatszolgáltatásként rendelkezésre adta, mint területfelhasználás lehetőségét korlátozó adottságot kell
kezelni.
A tervezett fejlesztések megvalósításának és a meglévő lakások komfortnövekedésének hatására a
tervezés távlatáig prognosztizált igénynövekedés 743 nm3/h-ra becsülhető. Ezt a többletigényt
várhatóan a kiépített gerinchálózatról ki lehet elégíteni. Ha a gázfogadó-nyomáscsökkentő kiterheltté
válna, akkor annak kapacitásbővítése válhat szükségessé.
A belterületre, illetve ahhoz közvetlen kapcsolódó területre javasolt fejlesztések gázellátása a már
kiépített hálózatról, részben arról kivitelezhető közvetlen bekötéssel, részben a meglevő elosztóhálózat
továbbépítésével biztosítható.
A földgázellátás tervezésénél is meg kell jegyezni, hogy a termikus célú energiaigények kielégítésére
egyéb megújuló energiaforrások is figyelembe vehetők, csökkentve a közüzemi vezetékes földgáz
felhasználását.
4.5. Megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőség
Energiagazdálkodási szinten reálisan a megújuló energiahordozók közül a
Dunavarsány természeti adottsága, hogy 1900-2000 körüli napos
hasznosításával hagyományos energiahordozó megtakarítás érhető
napkollektorok és a napelemek alkalmazásával érhető el. Ezek gondos
építész esztétikai igényessége is, ennek nem szabad arculatrontóvá válni.
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A napenergia hasznosításának kiemelt szerepe lehet, mivel a település kihasználtsága, s az azzal járó
energiaigénye nyári napsütötte időszakokban a legnagyobb. Akkor maximális a használati melegvíz
fogyasztása, a klímaberendezések iránti igények. A használati melegvíz termelésre a napkollektorok, a
klímaberendezések energiaellátására a napelemek alkalmazásával lehet a napenergiát hasznosítani.
A napkollektorokkal felmelegített keringtetett vizet használati melegvíz termelésre és elő-utó fűtési
szezonban temperáló fűtésre lehet hasznosítani, ezzel a közüzemi energiafelhasználás csökkenthető. A
napelemekkel a villamosenergia felhasználás csökkenthető. A ma már elfogadott ad-vesz rendszer
alkalmazásával a többlet termelt villamosenergia egyszerűen a közhálózatra terhelhető, hiány esetén
ugyanazzal a hálózati rendszerrel a közhálózati vételezés megoldható.
A napenergia aktív hasznosításának alkalmazásával kapcsolatban azonban meg kell említeni az
időjárástól való függőséget. Így az igények kielégíthetőségét a hagyományos energiahordozókkal is ki
kell tudni elégíteni. A napenergia hasznosítása csak az éves energiafelhasználás csökkentésében játszik
jelentős szerepet, amely a fenntartási költségek csökkentését eredményezi.
A passzív napenergia-hasznosítás az épületek tájolásával érhető el. Ezt nagyon jól lehet hasznosítani új
épületek elhelyezésénél, az új épületek jól megtervezett telepítésével. Az épület kedvezőbb tájolásán
kívül egyéb építészeti elemek alkalmazásával, tudatos növénytelepítéssel fokozni lehet a hasznosítható
napenergia mennyiségét. Jelentős vezetékes energiafogyasztás takarítható meg, ha az új épületek
tervei a passzív napenergia hasznosítására törekedve készülnek. Nagyon fontos a továbbtervezés során
ennek a szemléletnek az alkalmazása.
Egyéb megújuló energiahordozó hasznosítása legfeljebb reklám célra, vagy csak egyéni igény
kielégítésére fordulhat elő, mert gazdaságos megtérülésével nem lehet számolni és energetikai
szempontból sem várható eredmény.
4.6. Elektronikus hírközlés fejlesztési javaslat
4.6.1. Vezetékes hírközlés
A vizsgálatok alapján a település vezetékes távközlési ellátását jelenleg az INVITEL Zrt. biztosítja. A
Budapest szekunder központhoz tartozó 37-es körzetszámú Szigetszentmiklós primer központ
Dunavarsány vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A település 24-es távhívó számon csatlakozik az
országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.
A vizsgálatok szerint Dunavarsány távközlési hálózatának kiépítése megtörtént, az ellátottság jelenleg
teljes körűnek tekinthető, mivel valamennyi vezetékes távközlési igény kielégített.
A településen belüli vezetékes távközlési hálózat föld feletti elhelyezésű, a település nagyobb területi
hányadán jellemzően külön oszlopokra szerelten épült. Ezekben az utcákban az utcafásítás lehetőségét
nehezítik az oszlopsorok.
A kedvező műsorvétel számára a kábel TV szolgáltatás is kiépült, de használata szűk körű. A vezeték
nélküli műsorvétel terjedésével a vezetékes műsorelosztás iránti igény számottevő növekedése nem is
várható.
A vezetékes hírközlési (távközlési és műsorelosztási) szolgáltatás bár műszaki megjelenésében közmű
jellegű, szolgáltatása alanyi jogon működik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni
szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként valósítja
meg. A tervezett fejlesztési terület ellátása is ennek igénybevételével történhet.
A hálózatfejlesztés új fejlesztési területen már csak földalatti kivitelezéssel valósítható meg. Már ellátott
területen ahol a gyengeáramú elosztóhálózat föld feletti elhelyezésű, ott, az elektronikus hírközlési
hálózat is haladhat föld felett, ha a gyengeáramú elosztóhálózattal közös oszlopsorra fektethető.
Amennyiben a közös oszlopsoron történő elhelyezésbe nem tudnak megállapodni, akkor az újabb
építésű hálózat már csak földalatti elhelyezéssel építhető.
Dunavarsány település esetén az elektronikus hírközlés településfejlesztő hatását is figyelembe kell venni.
Azoknál a településeknél, és ezek közé tartozik Dunavarsány is, ahol a szezonális igénybevétel
lényegesen eltér az állandó igénybevételtől, ott természetes a kiegyenlítésre, vagy afelé való törekvés.
Ehhez nyújthat segítséget az infokommunikációs technológia széleskörű alkalmazási lehetőségének a
biztosítása, amely az „otthonról” történő kapcsolat-tartást, munkavégzést biztosítva a csak üdülők, a
szezonális ingatlan hasznosítók egy részét legalább időszakosan visszatarthatná, azzal a szezonális
terhelés eltérés csökkenthető lehetne.
Az infokommunikációs technológia alkalmazására jelenleg is van érdeklődés. Ezt tükrözik a statisztikai
nyilvántartásban is már jelzett adatok. A településen, ahogy a vizsgálatokba is rögzítésre került 2014.
január 1.-én 1654 internet előfizetőt tartottak nyilván, amelyből 2 internet előfizetés kapcsolt vonalon
(modem, dial-up, vagy ISDN-en), 527 internet előfizetés DSL hálózaton, 925 internet előfizető
kábeltelevízió hálózaton, 193 internet-előfizetés vezeték nélküli hálózaton (mobil internet nélkül) és 7
internet-előfizetés egyéb kapcsolaton (LAN, bérelt vonal, stb.) keresztül veszi igénybe a szolgáltatást. Ezt
az ellátottságot tovább növeli a mobil internet szinte korlátlan rendelkezésre állása. Azon a településen,
Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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ahol a vezetékes internet szolgáltatás igénybe vételének aránya 81,8 %-os, az kiemelten kedvező, bár
ezt is lehet még növelni. Ezzel a nagyon kedvező infokommunikációs lehetőséggel a szezonális
hasznosítású ingatlanok használati idejét lehet nyújtani, s azzal a lakosság, az üdülők helyben tartása
javul.
4.6.2. Vezeték nélküli hírközlési létesítmények
A távközlési ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. Ennek elméletileg területi
korlátja nincs. Valamennyi vezeték nélküli táv- (T-Mobile, Telenor, Vodafone) és műsorelosztó szolgáltató
megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani.
A megfelelő vételi lehetőséget a településen és a környezetében levő településeken üzemelő antennák
segítségével látják el.
A megfelelő vételi viszonyokhoz szükséges antennák rendelkezésre állnak, de a vételi minőség javítása
és a várható további igények kielégítésére és a modernebb műszaki berendezések megjelenésével
további antennák telepítési igénye nem zárható ki. Az antenna elhelyezésének szabályozásával
biztosítani lehet, hogy a lakosságban ne keltsen félelmet és a település arculatát se befolyásolja.
Közműfejlesztési tervlapok:
KF-V
Közműfejlesztési javaslat: Vízellátás, M=1:20 000
KF-CS
Közműfejlesztési javaslat: Szennyvízelvezetés, M=1:20 000
KF-CSAP Közműfejlesztési javaslat: Csapadékvízelvezetés, M=1:20 000
KF-VILL Közműfejlesztési javaslat: Villamosenergia ellátás, M=1:20 000
KF-G
Közműfejlesztési javaslat: Földgázellátás, M=1:20 000
FV-H
Közműfejlesztési javaslat: Elektronikus hírközlés, M=1:20 000
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5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
5.1. Környezetvédelem
A terv előkészítő eljárásának lebonyolítása során megállapítást nyert, hogy tervmódosítások nem járnak
jelentős környezeti hatással, a tervezéshez környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges. Ezért a
tervhez önálló Környezet Értékelési (KÉ) dokumentáció nem készült, a környezetértékelési
szempontrendszer a környezetvédelmi munkarészbe integrálva jelenik meg.
A környezetvédelmi alátámasztó fejezet az előzmények és a megalapozó vizsgálat tartalmán kívül az
adatszolgáltató és véleményező szervek által nyújtott széleskörű információk feldolgozására
támaszkodik.
Az előzetes környezetvédelmi véleményeket, szoros összefüggéseik miatt, együttesen ismertette a táj- és
környezetrendezési észrevételekkel, a tájrendezési fejezet bevezetője. A környezetvédelmi fejezetben is
ezekre hivatkozik a tervjavaslat.
5.1.1. Talajvédelem
A potenciális talajszennyezést jelentő források (az RSD menti üdülőterületek, rekreációs területek, a
külterületi lakóhelyek, az állattartó telepek, kavicsbányák, az ipari területek) esetében a teljes
közművesítés előírását kell szorgalmazni, a felszíni csapadékvizeket pedig lehetőség szerint helyben
szikkasztani, hasznosítani a zöldfelületek öntözésére. A talajvédelmi előírások során különös figyelemmel
kell lenni a vízközeli területeken a magasabbrendű jogszabályokban előírt vegyszer- és műtrágyamentes
védőzónák előírásainak betartására, valamint az építési munkák során kötelezően betartandó föld- és
talajvédelmi szabályokra.
A területrendezési tervben meghatározott „Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete”
Dunavarsányt nem érinti.
A talajszennyezés és felszín megbontása által okozott károk, szennyezések elleni védelem
leghatékonyabb módja a rekultiváció és tájrendezés szakszerű elvégzése. A fentiek közül rekultivációs
tevékenység folyt, illetve van folyamatba a kavicsbányák területén, ezek közül már számos megfelelő
utóhasznosítással rendezik: vízipark – strand (Rukkel tó), horgásztó, peca tó (pl. MobyDick tó) funkcióval.
Az északkeleti közigazgatási határ közvetlen közelében levő legnagyobb potenciális talaj- és
talajvízszennyező forrás, a taksonyi kistérségi hulladék-lerakóhely rekultivációja ugyancsak megtörtént,
egyéb térségi jelentőségű jelentősebb szennyező-forrás nincs a közelben. De itt is fel kell hívni a
figyelmet a Dunavarsány területén is és környezetében is jellemző nagymértékű külszíni bányászat
felszínromboló és potenciális környezetszennyező hatásaira, amelyek közül elsődlegesen nem is az
elkülöníthetően tárolható és újrahasznosítható termőföld, hanem a vízkészlet szennyezés veszélyei a
meghatározóak.
A szennyvízcsatornázás már a település teljes területét lefedi, a szennyvíztisztító megfelelően üzemel.
A volt (szovjet) katonai terület lőszermentesítése megtörtént, talajszennyezésre utaló nyomok nem
kerültek elő, de a terület megfelelő utóhasznosítása még nem megoldott.
A talaj- és termőföldvédelem témakörében illetékes földhivatal előzetes nyilatkozatában csak a
termőhelyi adottságok szempontjából vizsgálta a módosításokat, egy esetben (a 14. sz. módosítási
javaslat) kifogást emel. (Ezzel a területfelhasználási és tájrendezési fejezetek foglalkoznak.)
A bányászati szerv (MBFH2) a különböző státuszú ásványi nyersanyag kitermeléssel kapcsolatos területek
adatairól, a bányatelkek lehatárolásáról adott tájékoztatást. Egyéb föld- és talajvédelmi, szennyezéssel,
szennyezés elhárítással kapcsolatos információk a terv megalapozásához és alátámasztásához nem
érkeztek be.
Összefoglaló értékelésként megállapítható, hogy jelen tervmódosításnak a fentieken túl nincsenek földés talajvédelmi vonatkozásai, az ezirányú környezeti hatások jelentéktelennek minősíthetők,
környezetvédelmi intézkedések megfogalmazását nem teszik szükségessé.
5.1.2. Feszíni- és felszín alatti vizek
A fejezet felhasználja a KDV-KTVF által nyújtott információkon túl a KDV-VIZIG és a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatszolgáltatását is, amelyek részletesen jellemzik Dunavarsány vízrajzi
és vízminőségi adottságait, helyzetét.

az előzetes eljárás óta megtörtént a véleményező szervek átnevezése, de ez nem befolyásolja kiadott előzetes
állásfoglalásaik tartalmát; a műleírásban a szervek eredeti megnevezésének rövidítéseit vagy a szakterület
azonosítóját használjuk
2
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A vízrajzi adottságok szerint a település a Ráckevei(Soroksári)-Duna bal partján fekszik. A várost érintő
partvonala 5,5 km hosszú. A Ráckevei (Soroksári)–Duna-ág vízminősége II-III. osztályú, megfelelő
állapotú, Szigetszentmártonig fürdésre azonban alkalmatlan. Az RSD vízminőség-védelmi szempontból
kiemelt terület, revitalizációja folyamatban van.
Dunavarsány állóvizekben (bányatavak) gazdag, az RSD-n kívül egyéb vízfolyás nem halad rajta
keresztül (az RSD a Domariba-sziget felett kettéválik a főágra és az ún. Régi-Dunára).
Árvízvédelem szempontjából az egész kistáj mentesített ártérnek tekinthető, az RSD vízszintje
mesterségesen szabályozott.
A talajvíz átlagos mélysége 2-4 m között van. A bányatavak, illetve a talajvizek vízszintjét az RSD vízszintmagassága, a csapadék és párolgásviszonyok együttesen határozzák meg.
A tervelőzmény vizsgálati megállapítása szerint a „talajvizek minőségét a korábbi és potenciális
talajszennyezések befolyásolják, amelyek kihatnak egyúttal a bányatavak és az RSD vízminőségére is. A
korábban elvégzett talajvíz-minta vizsgálatok alapján magas oldott só koncentráció, illetve nitrát, klorid
és szulfátion tartalom jellemzi a térségi talajvizeket, az évtizedekig folytatott szennyvíz-szikkasztásnak,
illetve az intenzív mezőgazdasági tevékenységeknek a következtében. Az üdülőterületek, rekreációs
csatornázottsága még nem teljes körű, ez a vizek terheltségét még ma is növeli. A bányatavak a terület
szennyezés-érzékenységét tovább növelik.
Nitrát-szennyezés szempontjából a település:
- a felszín alatti vizekbe történő bemosódás tekintetében érzékeny, illetve nagyon érzékeny,
- a felszíni vizekbe történő lemosódás tekintetében nem érzékeny. (Forrás: MÁFI, A vizek nitrát szennyezés
elleni védelmét szolgáló környezettudatos, versenyképes mezőgazdasági gyakorlat, technológia
fejlesztésének megalapozása térképi adatbázis) …
A tervezési terület nyugati határán „folyik” a Ráckevei(Soroksári)-Duna, kezelője: a Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság. Üzemi vízszintje szabályozott a Kvassay és a Tasi zsilip közötti szakaszon. Az alsó és
felső végén zsilipekkel lezárt, szabályozható vízszintű vízfolyás. Vízforgalmát a Kvassay zsilip, erőmű és
beeresztő műtárgya, valamint a Tassi zsilip és leeresztő műtárgya 0-40 m3/s vízmennyiséggel biztosítják a
mindenkor egyeztetett igényeknek, szempontoknak megfelelően. A KDV KVF rendszeresen, 2 hetenként
vizsgálja a Dunaág vízminőségét a Kvassay zsilip, Szigethalom, Ráckeve és Tass vízmércénél.
Az RSD hossza mintegy 58 km, ebből Dunavarsány területére esik 33-39 fkm közötti része. Kvassay zsilipi
vízmércéhez viszonyítva két vízszint jellemzi: nyári időszakban 96,42mBf, a téli időszak vízszintje 0,5 m-rel
alacsonyabban van, 95,92 mBf szinten. Dunavarsány területén a parti sáv terepszintje: 99-97,5 mBf A
település árvízmentesített. A terepadottságokhoz képest a szabályozott Dunaág üzemi vízszintje
alacsonyabban van. Ez a szabályozás továbbra is szükséges Tasig, az alacsony fekvésű, beépített
területek árvízvédelme érdekében. Az elmúlt évtizedek alatt az RSD vízminősége sokat romlott. Ennek
egyik oka a part menti településeken a szennyvízcsatornázás hiánya volt. A folyóba sok szennyező
anyag jutott be.
Az RSD 35+ 627- 32+187 fkm szelvényei közötti szakaszon található Domariba sziget, természetvédelmi
terület, melynek keleti része Dunavarsány és nyugati része Majosháza közigazgatási területéhez tartozik.
A dunavarsányi 11676-E5 sz. felszíni víz monitoringpont adatai szerint a megfigyelt bányatavak a
természetes fürdőhelyekre és fürdővizekre előírt határértékeknek megfelelek.
A területre vonatkozó hatályos vízgyűjtő gazdálkodási terv: 1.10 Duna-völgyi főcsatorna részvízgyűjtő
alegység Vízgyűjtő-gazdálkodási terve. (2010. április; Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság;
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság).
Dunavarsány területét a Ráckevei-Soroksári-Dunaág (AIQ014) és a II Spicwald (AIP526) állóvíz víztestek
érintik, ezért a tervezett beavatkozásoknak összhangban kell lenniük a „Magyarország Vízgyűjtőgazdálkodási Tervéről” szóló 1041/2012.(II.23.) Kormányhatározat mellékletében szereplő, ezekre a
víztestekre vonatkozó intézkedési tervekkel, amelyek az Európai Unió Keretirányelvben (2000/60/EK)
megfogalmazott célkitűzések elérését teszik lehetővé.
A Vízgyűjtő gazdálkodási terv (VGT) felülvizsgálata folyamatban van, így a hivatkozott
Kormányhatározat tartalma egy éven belül módosulni fog. Így előfordulhat, hogy a víztestek kijelölése,
illetve a víztestekre jelenleg megfogalmazott intézkedések is változni fognak a VGT lezárását követően
keletkezett mérések, monitoring adatok és információk feldolgozásának függvényében.
Az érintett területek a Pálfai Imre által készített Magyarország belvíz veszélyeztetettségi térképe alapján
alig, valamint mérsékelten belvízzel veszélyeztetett területeken helyezkednek el. Dunavarsányban a
2015.01.30. – 2015.05.18-ig tartott belvízvédelmi készültség alatt szerzett tapasztalatok alapján, a
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Gömöry Ferenc utca, Epres utca, Kossuth Lajos utca által határolt területek belvíz veszélyeztetettsége
jelentős.
A Területrendezési terv - a BATrT törvény 3/13. és 3/14. melléklete - alapján érintett a terület a Kiemelten
érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetével* és a Felszíni vizek vízminőség-védelmi
vízgyűjtő területe övezetével is. (*A 3.13. sz. övezetbe a vízbázisok, a vízműkutak védőterülete tartozik.)
Az OTrT törvény 3/7. számú melléklete alapján a település területét érinti az országos vízminőség-védelmi
terület övezete, ezért az OTrT 15.§ (1) és (2) bekezdései szerint
„(1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az
övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye
területrendezési tervében rendelkezni kell.
Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel
érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell
megállapítani.” (A területlehatárolásra jogosult, adatszolgáltatásra kötelezett a Nemzeti Környezetügyi Intézet
jogutódja.)

A burkolt felületekről összegyűjtött szennyezett csapadékvizek megfelelő tisztításáról gondoskodni kell
(olajfogó műtárgy) a szikkasztást megelőzően.
A vonatkozó jogszabály szerint a település közigazgatási határa nitrátérzékeny. (Ezzel kapcsolatban
megkötések vonatkoznak a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védeleméről,
azon belül az állattartó telepek telepítésének előírásairól.)
A fentieknek megfelelően a felszíni és felszín alatti vizek állapotát, minőségét befolyásoló
beavatkozások kiemelt elővigyázatossággal, a vonatkozó jogszabályi előírások következetes
betartásával végezhetők.
A TKP (a továbbiakban: települési környezetvédelmi program) vízvédelmi fejezete a város vízellátása és
felszíni vizeinek minősége tekintetében megállapítja, hogy „Dunavarsány ivóvízzel való ellátottsága
jelenleg kb. 95%-os, mely megfelel a térség átlagának. A nagyfokú ellátottság alapján elmondható,
hogy majdnem a teljes lakosság részesül vezetékes ivóvíz ellátásban.
A város vízellátását a jelenleg meglévő 4 db mélyfúrású kútból kitermelt vízre alapozzák. A kutak
gyakorlatilag igénybe veszik a térségre jellemző összes vízadó réteget, 100-350 m között. A kutakból
kitermelhető vízmennyiség 130-800 l/min között változik. A kútvizek minősége gyakorlatilag megegyező
összetételű: arzén-, és vastartalmuk meghaladja, mangántartalmuk pedig megközelíti a 201/2001. (X.
25.) Kormányrendeletben előírt értékeket. A kutakból összesen kitermelhető 110 m 3/h vízmennyiséggel
mind a 2008. évi 790 m3/d átlag, mind a 1700 m3/d csúcsvíz igény biztonságosan, napi 7-15 órai
üzemmel szolgáltatható, azonban a közel 40 éves kutak részletes vizsgálata, a szükséges kútjavítási
munkák elvégzése – a vízszolgáltatás biztonsága érdekében – feltétlenül szükségesek.
A felszíni vizek minőségének romlását a savas esők, a szennyvízbevezetések, a levegőből kiülepedő por
okozzák. A felszín alatti vizek szennyezettségét a talajba került szennyeződések megszüntetésével lehet
kezelni és figyelni kell az újabb szennyezések megakadályozására.” Célként határozza meg a TKP a
felszíni és felszín alatti vizek terhelésének csökkentését. A csatornázott területeken lényegileg megszűnt a
talajvíz szennyezettség.
A TKP részletes vízvédelmi ajánlásait, feladat meghatározását, a tervezési feladatokhoz aktualizálva a
tervi munkarészek vízügyi és viziközmű szakági fejezetei ismertetik.
A tervmódosítások, a magasabbrendű jogszabályokban előírt általános vízvédelmi szabályok
alkalmazása esetén nincsenek negatív hatással a vízi környezet elemeire és a vízminőségre.
Összefoglaló értékelésként megállapítható, hogy jelen tervmódosításnak nincsenek a felszíni és a felszín
alatti vizek mennyiségét és minőségét befolyásoló következményei, az ezirányú környezeti hatások
jelentéktelennek minősíthetők, helyi környezetvédelmi intézkedések megfogalmazását nem teszik
szükségessé. A tervterületen megjelölt módosításoknak nincs különösebb vízvédelmi következményük.
5.1.3. A levegőtisztaság és védelme
A szakterület vonatkozásában a KDV-KTVF nyújtott előzetes tájékoztatást. Ebben a vonatkozó
jogszabályok körének rögzítésén túl az egyes módosításokkal kapcsolatban konkrét adatok illetve
igények nem fogalmazódtak meg, a módosítások várhatóan csekély környezeti hatásainak
megfelelően.
A települési levegőminőséget a vonalas légszennyező források, a bányaművelésből származó, illetve a
defláció okozta porterhelés jelenti. (Dunavarsányra számottevő ipari tevékenység nem jellemző, kivétel
az Ipari Parkba betelepült cégek, melyek azonban káros környezeti terheléssel nem sújtják a települést.)
Háttérszennyezésként jelentkezik a fent jelzett budapesti, illetve a százhalombattai erőművek
levegőterhelése az uralkodó szélirány következtében.
Dunavarsány a 4/2002. (X.7.) a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló KvVM
rendelet alapján a budapesti agglomerációhoz tartozik. A város légszennyezettségét a főváros és
környéke légszennyezettsége befolyásolja.
Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.

70

Dunavarsány Város településfejlesztési és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata és részleges módosítása
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

Dunavarsány klimatikus adottságai kedvezőek. A terület levegőszennyezettségét alapvetően a
kibocsátások mennyisége és minisége határozza meg. E tekintetben elmondható, hogy a kibocsátott
primer levegőszennyező anyagok mennyiségi és minőségi eloszlása változó. A város gazdasága
alapvetően ipari jellegű, mely a különbözi volumenű gazdálkodó egységek tevékenysége során fejt ki
hatásokat a térség levegőminőségére. A terhelés két részre osztható van a mesterséges eredetű
terhelés, ami a gazdaságból, iparból, mezőgazdaságból származik, valamint van a természetes eredetű
terhelés ez a komposzt hasznosításából, valamint a hulladék bomlásából származik.” Célként határozza
meg az egészséges tiszta levegő biztosítását, a légszennyezés korlátozását. A TKP levegő tisztaság
védelmi ajánlásait, feladat meghatározását a tervi munkarészek szakági fejezetei ismertetik.
Az uralkodó szelek az aránylag tiszta levegőt szállító északi és nyugati szelek, melyek nagy gyakorisága
miatt szinte minden másnap kedvezőek az átszellőzés feltételei. A több mint 30%-ban jellemző északnyugati szelek azonban kedvezőtlen körülmények esetén a Százhalombatta felől érkező szennyezettebb
légtömegeket is eljuttatják a térségbe, igaz, már felhígult formában.
Az átszellőzéshez járul hozzá a Duna-ág és a mellette húzódó többé-kevésbé beépítetlen sáv is. A
levegő minősége romlásának elkerülése érdekében az átszellőzési lehetőségeket folyamatosan
biztosítani kell, ezért intenzív beépítés és közlekedési pálya elhelyezés itt nem javasolt. Az intézkedés
kiegészítendő a közlekedési és egyéb zöldfelületek növelésének igényével, amely a levegőszennyezés
ellen is az egyik leghatásosabb védelem.
A légszennyezettség okai között első helyen áll a közúti közlekedés. Problémaforrás Dunavarsány tranzit
jellege. A főváros felé és az onnan irányuló, a település teljes hosszán áthaladó forgalom ugyan az 51-es
út elkerülő jellegével összességében enyhébb, azonban folyamatosan növekvő terhelést okoz a
közvetlenül érintett nagyvarsányi településrészeken, amelyek között lakott területek is vannak. Emellett a
téli fűtési időszak számottevő többletként jelenik meg a levegőterhelésben. Sajnos szociális okokból
egyre többen tüzelik el a háztartási hulladékot, így a műanyag hulladékot is.
Dunavarsányban továbbá ipari kibocsátók is találhatók, bár ezek nem tartoznak a „légszennyező”
kategóriába (kibocsátásuk a kommunális határérték alatt marad). A légszennyező anyagok
kibocsátása mellett időnként és helyenként a bűz, mint speciális levegőszennyezés is panaszokat okoz.
Az 51. sz. főút, valamint Nagyvarsány településrész szélén áthaladó számottevő forgalom egyre növekvő
terhelést jelent. A légszennyező hatást csökkenti a Duna-ág, mint fő átszellőzési csatorna közelsége.
A légszennyező anyagok iparból történő kibocsátásában jelentős csökkenés volt megfigyelhető
országos szinten az elmúlt 1-2 évtizedben, egyrészt a gazdasági szerkezetváltás, majd a gazdasági
válság következtében, másrészt a szigorodó környezetvédelmi előírásoknak, illetve a fejlődő
környezetvédelmi technikáknak köszönhetően. Kedvező azonban, hogy itt az ipari kibocsátók a
településszerkezetből adódóan a lakott területektől megfelelő távolságban helyezkednek el.
A háztartások több mint 2/3-ában, valamint az intézményekben földgázzal fűtenek, aminek jellemzője
az egyenként kis légszennyezőanyag kibocsátás, a sok forrás azonban összeadódva már a fűtési
időszakban jelentős levegőterhelést eredményezhet, mivel az alacsony kéménymagasságok miatt a
keveredés nem tökéletes és a légszennyező anyagok helyi feldúsulása fordulhat elő. A gazdasági
helyzet romlásával és a gázárak emelkedésével országszerte tapasztalható tendencia, hogy egyre
többen térnek át más, olcsóbb fűtési módokra, jellemzően a gáztüzelésénél lényegesen nagyobb
szilárdanyag kibocsátású fatüzelésre. A statisztikai adatok szerint a háztartások egyre nagyobb %-a fűt
egyéb módon, jellemzően a családi házas övezetekben. A gazdasági körülmények romlásának
következtében félő, hogy – az országszerte tapasztaltakkal összhangban növekedni fog a hulladékok
(műanyag, gumi) fűtési célú – egyébként tiltott - égetése is. Kevésbé jelentős, de nem hagyható
figyelmen kívül a zöld (kerti) hulladékok kertes övezetekben történő égetésének időszaki légszennyező
hatása sem.
Dunavarsányban a burkolatlan utak pormentesítése, ha az ideálisnál lassabb is, de folyamatos, jelenleg
még számottevő a burkolatlan, ezért jelentős a porforrásnak minősülő utak aránya. Emellett meg kell
említeni, mint porzó felületeket a burkolatlan, növényzettel nem kielégítően fedett szántó-, és
műveletlen parlag területeket, bányaterületeket (meddőket) is.
A szálló por (PM10) esetében időszakosan feltételezhető, ami részben a terület defláció-veszélyességi
helyzetével és alacsony erdősültségével is összefüggésben áll. Emellett a szállópor szennyezés kapcsán
elmondható, hogy annak legjelentősebb forrása a közlekedés, egyrészt a kipufogógázokkal történő
kibocsátás, másrészt a gumiabroncsok és az útburkolatok folyamatos kopása, harmadrészt pedig a
burkolatlan utakon zajló forgalom következtében. (A burkolatlan utak mellett a növényzettel nem
fedett, szabad porzó felületekről, külterületekről a szél által közvetített porszennyezés is említést
érdemel).
A területen levegőminőség mérő állomás nem működik, helyi mérési adatok nem állnak rendelkezésre.
Konkrét mérést igénylő légszennyezési probléma fellépése esetén a kibocsátó terhére kell a helyszíni
adatfelvételt és kiértékelést elvégezni, a „szennyező fizet elvnek megfelelően”.
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A tervmódosításoknak a levegőminőségi állapotra nincs jelentősebb negatív hatásuk. Pozitív hatásként
említhető a zöldfelületi fedettség növelésével járó (különösen az erdőterületek és egyéb fás növényzet
gyarapítását eredményező) - módosítások, amelyek összességükben a helyi klimatikus és átszellőzési
viszonyokat javítják, a levegőminőségi állapot pozitív összetevőit erősítik.
A módosítások levegőtisztaságvédelmi szempontból úgy értékelhetők, hogy a magasabbrendű
jogszabályokban előírtak betartása esetén nem eredményezik a levegőminőségi állapot romlását, nem
teszik szükségessé helyi szinten speciális környezetvédelmi intézkedések megfogalmazását.
5.1.4. Zaj- és rezgésterhelés
A szakterület vonatkozásában a KDV-KTVF nyújtott előzetes tájékoztatást. Ebben a vonatkozó
jogszabályok körének rögzítésén túl az egyes módosításokkal kapcsolatban konkrét adatok illetve
igények nem fogalmazódtak meg, a módosítások várhatóan csekély környezeti hatásainak
megfelelően.
Dunavarsány esetében az 51. és 510. sz. főút okoz zaj- és rezgésterhelést - de ezek nyomvonalvezetése
viszonylag kedvező-, továbbá a kavicsbányák közeli területek üzemi és szállítási zajterhelése időszakosan
számottevő. A településen belüli közúti zajterhelés kevésbé okoz problémákat. Mérési adatok nem
állnak rendelkezésre.
Dunavarsány városára ható zaj- és rezgésterhelés forrásai vonalas szennyező források,
Dunanagyvarsány esetében az 51. sz. főút, Dunakisvarsány esetében a Budapest–Kelebia vasútvonal
okoz zaj- és rezgésterhelést. Kedvező adottság mindkét településrészen, hogy a lakóutcák nem
párhuzamosan futnak a vonalas közlekedési hálózatok mellett, hanem szögben záródnak, így a
terheléssel érintett lakóingatlanok száma kedvezőbb képet mutat.
Az előzményként elkészült TKP is rögzíti a zajhelyzet általános jellemzéseként, hogy „környezetünkben
különböző forrásokból származó zajok és rezgések vannak jelen, melyek bizonyos határokon túl
környezeti veszélyezteti tényezőnek minősülnek. Károsodásokat okozhatnak a természeti és az épített
környezeti elemekben és az emberi egészséget is veszélyeztetik. Igen nagy fontosságú környezetvédelmi
feladat tehát az ellenük való védekezés. Dunavarsányban a legtöbb határérték túllépés a termelő
üzemek esetében tapasztalható, majd ezt követik a szórakozóhelyek, mint szabadidős zajforrások. Egyre
nagyobb gondokat okoz az úgynevezett „renitens" gépjárművezetés (motorfelpörgetés, száguldozás,
zenebömböltetés).” Célállapotként jelöli meg a lakosság egészségvédelme érdekében a környezeti
zajok elfogadható szintre mérséklését.
Dunavarsányban zajvédő falak nincsenek kiépítve, sem a főút, sem a vasútvonal mentén. Ennek
esetleges indokoltságára részletes mérések és számítások nem készültek. A vasútvonal aktuális
felújításából, korszerűsítéséből következően a vasúti közlekedésből származó zajterhelés jelentősen
mérséklődni fog, a jelenleginél kedvezőbb zajállapot valósul meg, még a nagyobb vonatsebesség
ellenére is.
A 2007-ben elkészült Budapest és vonzáskörzetének stratégiai zajtérképe a települést nem érinti (ebben
az irányban Dunaharasztiig terjed). A területen zajmérő állomás nem működik, konkrét helyi mérési
adatok nem állnak rendelkezésre.
A tervmódosításoknak a zaj- és rezgésvédelmi helyzetre nincs hatásuk.
Összefoglaló értékelésként megállapítható, hogy amennyiben a tervmódosítások alapján a
területhasználat a törvényességi kereteken belül zajlik, a magasabbrendű jogszabályokban előírtak
szerint, a módosításokból következően helyi zaj- és rezgésvédelmi speciális szabályozásra, továbbá
ennek igazolására számszerűsített mélységű vizsgálatokra (mérésekre, számításokra) nincs szükség.
5.1.5. Hulladékgazdálkodás
A szakterület vonatkozásában a KDV-KTVF nyújtott előzetes tájékoztatást. Ebben a vonatkozó
jogszabályok körének rögzítésén túl az egyes módosításokkal kapcsolatban konkrét adatok illetve
igények nem fogalmazódtak meg, a módosítások várhatóan csekély környezeti hatásainak
megfelelően. Ebből következően az alátámasztó munkarész kidolgozása elsődlegesen a helyi
előzményeken és információkon alapul.
Dunavarsány rendelkezik helyi hulladékgazdálkodási tervvel a 2009-2014. tervezési időszakra (ESPA Kft.,
2008.). A városban a kommunális szilárd és folyékony, illetve veszélyes hulladékok gyűjtése szervezetten
megoldott. A szelektív hulladékbegyűjtés (közvetlenül a háztartásokból), valamint a zöldhulladékok
kezelése biztosított. A települési folyékony hulladékokat Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt kezeli
a szennyvíztisztító telepen és a hozzá tartozó erdőterületen. A településen a szervezett hulladékszállítás
ellenére jellemző az illegális hulladéklerakás. Helyi rendeletben rendelkezni szükséges a szelektív gyűjtés,
az ipari hulladékok, a veszélyes hulladékok, és a zöldhulladékok kezelésének és hasznosításának helyi
szabályairól.
Alapulvéve Dunavarsány szennyeződés érzékenységi viszonyait, hulladékgazdálkodási szempontból a
talaj- és vízszennyezések elkerülése, a szennyvizek ártalmatlanítása az elsődleges. A Dunavarsányi
közműolló számítása a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt) forrásai alapján:
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Ivóvíz bekötés számok
2 065 (lakó),
2 832 (lakó),
változás: +37%

Csatornahálózatra rákötött ingatlanok
181 (üdülő)
218 (üdülő)
változás:+20%

Közműolló
21% (2009.06.30.)
12% (2013.12.31.)
változás: 9%

Dunavarsányban a szennyvízcsatorna-hálózat kiépült, már 2008-ban is csupán 211 olyan ingatlan volt,
ahol a bekötés nem valósult meg. A szennyvíztisztító telep Dunavarsány külterületén található,
üzemeltetője Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Itt kezelik még Taksony, Majosháza,
Szigetszentmárton, Délegyháza és Áporka települések szennyvizét is.
A város rendelkezik a hulladékgazdálkodásra vonatkozó kötelezően előírt rendeletekkel és tervvel.
Ezek közül a legfontosabbak a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló
közszolgáltatásról szóló 27/2006. (XII.13.) önkormányzati rendelet és ennek 24/2011. (XII. 14.) és
20/2012.(IX.12.) sz. módosítása, a 14/2009. (IX. 09.) számú rendelet az avar és kerti hulladék égetéséről
és a 17/2013.(X.16.) sz. Ök. Rendelet a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról (itt most nem említve a közterületekről szóló rendeleteket), valamint a 2/2009. (II. 11.)
sz. Ök. Rendelettel elfogadott helyi Hulladékgazdálkodási terv (Hgt 2009-2014). E, jelenleg hatályos Hgt
alapján jellemezhető a város hulladékgazdálkodási helyzete, az alábbi helyzetfeltáró megállapítások
az Ök rendelet mellékletét képező Hgt3 alapján vannak megfogalmazva.
A TKP adatközlése szerint a településen több mint 2500 tonna települési szilárd hulladék keletkezik,
amely az utóbbi 10 évben a lakosságszám növekedése miatt több mint 30%-kal emelkedett. A
hulladékot a Dunaharaszti Regionális Városüzemeltetési Kft szállítja el.
Közel egy évtizede bevezették be a szelektív hulladékgyűjtést, melynek keretében több mint 10
szelektív gyűjtőpontot alakítottak ki. Külön gyűjthető a papír-karton, műanyag hulladék, PET palack,
fém, illetve az üveg hulladék.
Dunavarsány területén sem működő, sem bezárt legális szilárdhulladék-lerakó nem található. Az
illegális lerakások száma azonban időről-időre változik. Főleg erdőkben, útszéleken, a katonai tó
mellett, illetve a város erdőspusztai részén találkozhatunk velük. A hulladék összetétele az illegális
lerakókon megszokott összetételhez hasonló. Megtalálható az építési törmelék, gumi, bútorok,
elhasznált elektronikai berendezések. Az illegális hulladéklerakók felszámolása évente kb. négyszer
történik meg – kétszer ősszel és kétszer tavasszal –, illetve szükség szerint. Az összegyűjtött hulladékot a
DHRV Kft. szállítja el, alkalmanként kb. 200 m3-t.” (TKP 2014.)
A tervezési területen legális hulladéklerakó nem található, a lakossági szilárd hulladékot elszállítják. A
hulladék ártalmatlanítása a szigetszentmiklósi telepen történő átrakással a Saubermacher Bicske Kft.
lerakóin történik. Ugyanakkor a hulladék egy csekély részét illegálisan helyezik el, amely felderítése és
felszámolása folyamatos.
Zöldhulladék külön gyűjtését is megszervezte a szolgáltató, évente kétszer – tavasszal és ősszel. Külön
szolgáltatásként azonban igénybe vehető az április végén kezdődő, 26 héten át tartó zöldhulladék
elszállítás, díjfizetés ellenében. Hetente egy alkalommal szállítják el a zsákokban kihelyezett
zöldhulladékot a lakóingatlanoktól. A szolgáltatást nem kell külön megrendelni, annak díját a zsákok
megvásárlásával rója le az igénybevevő. A keletkezett zöldhulladék egy részét kiszállítják a településről,
nagyobb része azonban komposztálás vagy egyéb módon helyben használják fel. A külön gyűjtési
mód hatására mennyisége a kommunális hulladékban 30 % alá csökkent.
A városban működik a D és H Metál Kft., amely vas és fém hulladék begyűjtéssel foglalkozik. A
hulladékot nem kezelik, hanem tovább értékesítik megfelelő kezelő vállalatoknak. A kft-hez nem csak
Dunavarsányból, hanem a közeli településről is szállítanak hulladékot a lakosok. A „D és H Metál Kft.”nél adhatók le – nem csak Dunavarsány lakosai, hanem a környező települések lakói számára is – a
feleslegessé vált fémből készült eszközök, tárgyak.
Dunavarsányba be- és kiszállított nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük4

3
4

A Hgt készítője az ESPA Kft, Bajna 2008., Készítők: Bátori Endre és Nagy Csilla
Forrás: a HGT III.6. táblázata
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*
**

Hulladék
Települési szilárd hulladék*
Települési folyékony hulladék**

Településre beszállított
–
583 302 m3/év

Kommunális szennyvíziszap

-

Építési-bontási és egyéb inert hulladékok
Zöld hulladék
Fém hulladék (D és H Metál Kft.)* *

–
3987 t/év

Településről kiszállított
2400 t/év
1882 m3
Egyszeri kivétel
bennfoglaltatik *-ban
ismeretlen
2986 t/év

a csatornahálózaton és szippantással összegyűjtött mennyiség
Dunavarsány és a környező települések együtt

A kiemelten kezelendő hulladékáramok közül az egészségügyi hulladékot a településen található
orvosi rendelőkből a Septox Kft. szállítja el egyszer használatos gyűjtőeszközökben, melyet saját
égetőjükben ártalmatlanítanak, míg a patikákban az erre a célra kihelyezett gyűjtőedényeket a
Hungaropharma Zrt. üríti.
Az állati eredetű hulladék elszállítása a gyepmester feladata, aki összegyűjti az elhullott tetemeket és
gyömrői telephelyére szállítja azokat, onnan a solti ATEV-hez kerül, akik megfelelően kezelik.
Dunavarsányban 3 ponton 4 darab használt elem és akkumulátor gyűjtésére alkalmas gyűjtőedényt
helyezett ki a Cella Hungarica Forego Kft., de sem gyűjtőpont (konténer), sem hulladékudvar, sem
begyűjtő járat nincs a veszélyes hulladékok számára.
Az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten
kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük5
Hulladék
Településre beszállított Településről kiszállított
Hulladékolajok, Növényvédő szerek
–
ismeretlen
és csomagoló eszközeik, Azbeszt
Akkumulátorok és szárazelemek,
–
ismeretlen
Elektromos és elektronikai hulladékok ismeretlen
Veszélyes
hulladékok
Kiselejtezett gépjárművek
–
–
Egészségügyi hulladékok
–
375 kg/év
Állati eredetű hulladékok
–
ismeretlen
Egyéb hulladék
–
ismeretlen
Csomagolási hulladékok összesen
–
50 t/év
Nem veszélyes
Gumi
–
ismeretlen
hulladékok
Egyéb hulladék
–
ismeretlen
A nem veszélyes hulladékok hulladékmérlege
A településen keletkezett és onnan elszállított 2 400 t/év mennyiségű kommunális szilárd hulladék –
melyet a DHRV Kft. szállít el – lerakása teljes egészében a településen kívül történik (ezen felül van még
az évenkénti lomtalanításokból származó mennység, amelyről adatok nem állnak rendelkezésre).
Az illegális szemét eltávolítását a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. végzi évente kb. 4 alkalommal
(tavasszal 2, ősszel 2), illetve alkalmanként a lakosság, civil szervezetek is (pl.: a Föld napja alkalmából,
vagy más akcióhoz kapcsolódva).
A településen keletkezett lakossági szennyvíz és folyékony hulladék csatornán és tengelyen érkezik a
város területén található szennyvíztisztítóba (már 2008-ban is csupán 211 helyen nem valósult meg a
hálózatra való rákötés). A csatornán szállított mennyiség 183 963 m3, míg a tengelyen szállított
mennyiség 1 930 m3 volt a tavalyi évben.
Kommunális szennyvíziszap mennyiségére vonatkozóan az idei, első kiemelés során elszállított
mennyiség áll rendelkezésünkre, mely 1 882 m3 volt. A teljes mennyiséget komposztálták.
A nem veszélyes hulladékok kezelési arányai (hulladékmérleg)6

5
6

Forrás: a HGT III.7. táblázata
Forrás: a HGT III.8. táblázata
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Hulladék
Települési szilárd hulladék
Települési
folyékony
hulladék
Kommunális szennyvíziszap*
Építési-bontási hulladékok és
egyéb inert hulladékok
Zöld hulladék
Összesen

Hasznosítás
t/év
%
–
–

Égetés
t/év %
–
–

Lerakás
t/év %
2 400 100

Illegális lerakás
t/év
%
n.a.
n.a.

Kezelés
m3/év
–

%
–

–

–

–

–

–

–

–

–

185 893

100

1 882

100 –

–

–

–

–

–

–

–

n.a.

n.a. –

–

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

–

–

n.a.
1 882

n.a. n.a. n.a. –
–
100 n.a. n.a. 2 400 100

n.a.
n.a.

n.a.
n.a

–
–
185 893 100
* Egyszeri kiemelés
A 2008 – 2014-es időszakra elkészített, jelenleg hatályos (2/2009. (II. 11.) sz. Ök. rendelettel elfogadott)
hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata és 2015. utáni időszakra való elkészítése aktuális (hasonlóan a
2013-15. időszakra kiterjedő TKP– települési környezetvédelmi programhoz).
Folyamatban levő ügyek
A KDV-KTF 46894/2014. ikt. sz. közleményében nyilvánosságra hozta a Méhes Építőipari Kereskedelmi,
Szolgáltató Kft. Dunavarsány, Szárnyasliget 08/9 hrsz. területre nem veszélyes hulladék előkezelési és
hasznosítási szándékának előzetes (környezeti) vizsgálatára irányuló eljárásának megindítását.
A Felügyelőség a PE/KTF/2034-8/2015. ügyiratszámú engedélyt a Méhes Építőipari Kereskedelmi,
Szolgáltató Kft. Dunavarsány, Szárnyasliget 08/9 hrsz. területre alábbi feltételekkel adta ki:
1.) A telephelyen gyűjthető és tárolható nem veszélyes hulladékok:

2.) Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:
A határozat 1./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok Engedélyes tárgyi telephelyén törtnő
gyűjtése és tárolása.
Engedélyes az építési-bontási hulladékok gyűjtését, tárolását bányászat során kitermelt meddő kőzettel
feltöltött telephelyén végzi, ahol a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére szolgáló terület
nagysága kb. 2 ha, melyből kb. 300 m2 betonozott felület.
A hulladék beszállítását a telephelyre a hulladék termelője, tulajdonosa, illetve annak megbízottja,
alvállalkozója végzi. A beérkező nem veszélyes hulladékot szemrevételezik, okmányainak ellenőrzését
követően hídmérlegen mérlegelik, regisztrálják, majd azt követően a hulladék fajtájának és típusának
megfelelő depóniában helyezik el az elszállításig/feldolgozásig. A rakodás gumikerekes
homlokrakodóval végzik.
Összefoglalva a hulladékgazdálkodás tekintetében is megállapítható, hogy amennyiben az országos
érvényű általános jogszabályi előírások, valamint a helyi rendeletben és tervben megállapított
elhatározások is érvényesülnek, a jelen módosítások kapcsán további szabályok előírására nincs
szükség.
Dunavarsány viszonylag legjelentősebb környezetvédelmi problémája a nagy volumenű átmenő
járműforgalmi terhelésből adódó szennyezés, amely megállapítás elsősorban a nagyvarsányi
településrész keleti részére közvetlenül is vonatkoztatható, az 51-es főút vonalvezetése révén. A
közlekedési hálózatának, illetve a település agglomerációs voltának következtében az eredendően
csendes, kertvárosias jellegű településre a néhány szakaszon nagy átmenő forgalom a jellemző. Az
országos jelentőségű közutak közé sorolt 51. sz. főút összetelepülési szinten kedvező vonalvezetésű, de a
nagyvarsányi szakaszán közvetlenül is érint lakóterületeket.
Az 51. sz. főút települést tagoló hatása viszonylag kedvező, de a Duna-partot szeparálja a település
többi részétől. A parti területek megközelíthetőségének javítása során össze kell hangolni, a turisztikairekreációs, közlekedési és egyéb fejlesztési szempontokat a természetvédelmi szempontokkal is.
A település kisvarsányi belterületi részén áthalad a kelebiai /Budapest – Belgrád/ vasútvonal. A kelebiai
vasútvonal tagoló hatása elsősorban a kisvarsányi belterületen érvényesül, de nem okoz jelentősebb
problémát.
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A másik jelentősebb környezeti probléma a külszíni bányászat kiterjedt terület-igénybevételéből és
környezeti hatásaiból adódik. Ez regionális problémának tekinthető ebben a térségben, elsősorban
Délegyháza, Dunavarsány és Majosháza érintett kiterjedt és jelentős volumenű kavicsbányászattal.
Dunavarsány területén egy aktív bánya található, a bányák többsége már rekultivált bányató, ahol a
légszennyező hatások (kiporzás) már kevésbé fenyegetnek, viszont e területek fokozottan érzékenyek
mindenféle talajt és vizeket károsító szennyezésre.
A konkrét tervmódosítások ugyan nem állnak összefüggésben a környezetvédelmi konfliktustényezőkkel,
de jelen tervezés során is fel kell hívni a figyelmet a fenti rekultivációs és szennyezés-elhárító feladatok
megfelelő megoldásán túl a közlekedési nyomvonalak tájbaillesztésére és környezetvédelmi
létesítményeik megfelelő kialakítására. Mindkét célt optimálisan szolgálja a nyomvonalakat kísérő
védőzöldsávok, véderdősávok telepítése, ami jelen esetben is megfelelő módon biztosítható a TSZT
szintjén.
A tervezett módosítások környezeti szempontból konfliktusmentesnek tekinthetők, részben semlegesek,
részben a környezeti állapot kismértékű javításához járulnak hozzá.
A Környezeti Vizsgálat (KV) szükségtelenségének megállapítására irányuló eljárás lefolytatásának és
eredményének leírását az alátámasztó munkarészek bevezető fejezete tartalmazza.

6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A szabályozási koncepcióról összefoglalóan
Dunavarsány Város hatályos Építési Szabályzatát 2013-ban, a 16/2013. (IX.11.) Ök. rendelettel hagyta
jóvá a Képviselő-testület, mely felváltotta a korábban, 2001-ben elfogadott HÉSZ-t. A hatályos Építési
Szabályzat egységes szerkezetben tartalmazza a 2001. óta készült tervek előírásokat, de az egyes
szabályozási terveket önálló mellékletként tartalmazza.
A jelen tervmódosítási eljárás alatt kiemelt beruházáshoz, a Budapest-Kelebiai vasútvonal fejlesztésével
kapcsolatban - tárgyalásos eljárással - a vasútállomás környezetében épült parkolók és
autóbuszmegálló területéhez kapcsolódóan, a 969/32, a 115, a 117/1 és a 152 hrsz.-ú ingatlanokra
Szabályozási Terv módosítás történt, melyet a 7/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletével fogadott el
Dunavarsány Önkormányzata.
Dunavarsány Város 16/2013. (IX. 11.) Ök. rendelettel jóváhagyott Építési Szabályzata (a továbbiakban:
ÉSZ), melyen belül a hatályos Szabályozási Terven az alábbi ábrán világoskék betűkkel, szaggatott
lehatárolással megjelölt területeken a tervi feladatok az alábbiak:

A hatályos ÉSZ 3.-7. mellékleteként dokumentált korábbi SZT-k átvezetése az egységes SZT-be:
D. Dunavarsány Ipari Park szabályozási terv módosítása, SZT 3. melléklet
E. Dunavarsány (OTP) Forrás Lakópark szabályozási terv módosítása, SZT 4. melléklet
F. Dunavarsány Naprózsa Lakópark szabályozási terv és módosítása, SZT 5. melléklet
G. Dunavarsány Sun Residence Lakópark szabályozási terve, SZT 6. melléklet
H. Dunavarsány, a 0113/6 hrsz-ú ingatlan területére vonatkozó szabályozási terv, SZT 7. melléklet
I. Dunavarsány, a 969/32, a 115, a 117/1 és a 152 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó SZT
Az SZT módosítási javaslatok számozása (piros számokkal megjelölve):
1.-12. módosítási javaslatok, a 14. módosítási javaslat, illetve a 16.-25. módosítási javaslatok a TSZT
módosítási javaslatok számozásával megegyezik, mert azok ugyanazon területek TSZT, illetve SZT
módosítási javaslatainak megfelelői.
A 23-24. számú módosítási javaslatok a gyűjtőút-hálózat felülvizsgálatához kapcsolódnak, külön nem
jelöltek. A 15. számú SZT módosítás nem igényel TSZT módosítást.
Az ÉSZ tervezete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet 5. melléklete szerinti tartalommal készült a helyi sajátosságok szerint kiegészítve.
A hatályos ÉSZ a Trk. 45.§ Átmeneti rendelkezései alapján az OTÉK 2012. augusztus 6. napján hatályos
településrendezési előírásai szerint alkalmazandó, amelyre csak 2015. december 31-ig adott
lehetőséget korábban a kormányrendelet, de a közelmúltban történt módosításával ez a határidő 2018.
december 31-ig kitolódott.
A felülvizsgálat célja, hogy az ÉSZ a jelenleg hatályos jogszabályokkal összhangban legyen, ami nem
csak a településrendezési jogszabályok szerinti felülvizsgálatot igényelte, hanem a szakágakra
vonatkozó országos jogszabályokra is vonatkozik.
A szabályozási és az építési paraméterek a hatályos szabályozást és övezeti paramétereket veszik
alapul a kialakult beépítésű területeken. Egyéb, rendeletmódosítási igények a hiányzó előírások pótlása,
kiegészítése, az építéshatósági munka egyértelműsítéshez fogalmak pontosítása voltak.
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A hatályos SZT mellékletek rajzi integrálása és a jelen SZT módosítási javaslatok megjelölése a hatályos SZT-n
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6.2. Dunavarsány Szabályozási Terve – módosítási javaslat - 2016. március
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7. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
(kiegészítés a 2010. évben készült teljeskörű VÁTI hatástanulmányhoz,
a teljes hatástanulmány „2.12. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY, Kivonat Dunavarsány
Településszerkezeti Terv felülvizsgálata, Dunavarsány Város Önkormányzata 114/2010. (IX. 14.) számú
Képviselő-testületi határozatával módosított Településszerkezeti Tervdokumentációjából, Tervező: VÁTI,
2010., Havas Mária, okl. építészmérnök, Vágner Zsolt, okl. régész” megnevezéssel a jelen tervmódosítás
CD dokumentációjában, az alátámasztó munkarészek függelékeként található meg)
Örökségvédelmi Hatástanulmány Dunavarsány 2010-ben készült településrendezési eszközeihez, mely a
vonatkozó Kötv. 85/A.§ (1) bekezdése szerint 10 évig megfelelő, tehát jelen tervezési feladatban nem
kell újat készíteni.
Időközben az épített értékek védelme tárgyában nem történt változás, sem az országos, sem a helyi
védelem terén. A korábbi helyi védelemre tett javaslatok jelen tervben továbbra is fennállnak, azt a
rendelet függeléke és az SZT tervlapok tartalmazzák.
Ugyanez vonatkozik a természetvédelem elemeire is: az országos és helyi természetvédelem alatt álló
területeket, a helyi védelemre javasolt természeti értékeket a terv tartalmazza.
A jelen tervezéshez a Forster Intézettől adatszolgáltatásként kapott nyilvántartott régészeti adatotokat tervezői egyeztetést követően az alábbi kiegészítő tájékoztatás alapján - a TSZT és SZT lapok, illetve a
rendelet-tervezet függeléke tartalmazzák.
(Kiegészítő tájékoztatás a Forster Intézettől: „Térinformatikus kollégámmal történt egyeztetés nyomán az
alábbiakról tájékoztatom Önt: A táblázatban valóban 7 lelőhely adatai szerepelnek, de ezek közül
kettőnek (41829, 42070) két poligonja van, ezért van a térképkivágaton 9 lelőhelypoligon.
A 11. sorszámú lelőhely a 41317-es azonosítójú. Az adatbázisból az derült ki, hogy ezt a lelőhelyet
2013.02.14-én összevontuk a 45830-as lelőhellyel (ami most törölt státuszú), de a 41317 azonosítójú
lelőhely élő státuszú. A két lelőhely azért került összevonásra, mert duplumok voltak.
Jelen pillanatban Dunavarsány területére azok a lelőhelyek esnek, és azzal a sorszámozással, amit a
kiküldött táblázat tartalmaz.”)
A jelen tervfelülvizsgálat és részleges módosítás során az alábbi módosítási javaslatok területe érint
nyilvántartott régészeti területet:


A 9. számú módosítási javaslat esetében a Dunavarsány Ipari Park területén a terv meglevő,
kialakult gyűjtő út kategóriájának a módosítását javasolja magánútként. Ezzel a módosítással
semmiféle területfelhasználási változás, építési tevékenység nem jár. Az érintett nyilvántartott
régészeti terület az 1.A jelű.



A 11. számú módosítási javaslat a két településrész között távlati felhasználású területen az 1.B
számú nyilvántartott régészeti területet érinti. A távlati területfelhasználású területen a
területfelhasználás módosítás jellegében nem változik a jelenlegi hatályos tervhez képest, mert
egyrészt a Z, közpark helyett Ek, közjóléti erdő továbbra is beépítésre nem szánt terület marad,
ez utóbbi nagy része az országos közműcsorda és védőterületét fedi le, ahol csak fű növényzet
megengedett, másrészt kisebb részben a hatályos terv szerint Ksp, különleges sportterület
területfelhasználás változatlan marad.



A 12. számú módosítási javaslat a Sun Residence lakópark környezetében, a 4.B számú
nyilvántartott területet érinti. a módosítás csak a Z, zöldterület Ek, közjóléti erdő, beépítésre
nem szánt területhasználat módosítására irányul, egyebekben a hatályos tervhez képest a
területfelhasználás nem módosul. Meg kell jegyezni, hogy a jelen tervezéshez kapott
adatszolgáltatás szerint a lelőhely lehatárolás nagyobb kiterjedésű terület érint, mint a hatályos
terv lehatárolása.



A 16. számú módosítási javaslat megszűnő bánya miatt megmaradó mezőgazdasági
területhasználatot eredményez. A terület szomszédságában, a területet nem érintően, a 2.
számú lelőhely található.



A 25. számú módosítási javaslat az un. V8-as területen a 4.A számú régészeti területet érinti, az
országos közműcsorda és védőterületét érintően, ahol a Kbn-ez javasolt területfelhasználás,
beépítésre nem szánt egyéb zöldfelületként a biztosítja a közművek zavartalanságát a csupán
fű növényzet telepítési lehetőség mellett.

A rendelet-tervezet nem tartalmaz régészeti előírásokat, hiszen azokra vonatkozóan magasabb rendű
jogszabályok rendelkeznek – a 39/2015.(III.11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték
védelmével kapcsolatos szabályokról.
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FÜGGELÉKEK
Függelék -1
GEOTECHNIKAI SZAKVÉLEMÉNY
(készült Majosháza, a 068/1 hrsz.-ú tó területére, a majosházi Tó-lakópark SZT módosításához, megrendelő a
területtulajdonos, készítette: Kollár Zoltán, okl. építőmérnök, geotechnikai tervező)
1. Előzmények, helyszíni viszonyok:
Fejezetünkben a tóparti beépítés talajmechanikai – alapozási vonatkozásait elemezzük, a talajrétegződés jellegének
ismertetésén túlmenően, elsősorban az esetünkben döntő fontosságú talajvízhelyzet vizsgálatára koncentráltan.
A tervezés jelenlegi fázisában (és az anyagi korlátok mellett) konkrét talajfeltárási munkákra (új fúrások készítése) nem
került sor.
A vizsgált területre vonatkozó korábbi talajmechanikai szakvéleményt az Országos Építésgeotechnikai Adattárban
(ÉGA) nem találtunk, ugyanakkor a helyi rétegződési viszonyok a környékbeli vizsgálatok illetve a geológiai
szakirodalom alapján jól körülhatárolhatóak.
Jelen szakvéleményünk a fenti alapinformációk, az Országos Vízjelző Szolgálat, a helyileg illetékes Közép-Dunavölgyi
Vízügyi Igazgatóság szolgáltatta adatok, valamint helyszíni szemlénk tapasztalati alapján készült.
2. Geológiai múlt
Természetföldrajzilag a tervezési terület a Nagyalföld „Pesti – síkság” kistáján helyezkedik el, ahol az alapkőzetet
nagyvastagságú (több száz méter) pannonkori üledéksor képezi. A jellemzően sűrűn váltakozó (agyag – homok)
rétegek által felépített alapkőzetre a negyedidőszakban a Duna pleisztocén korú kavicsteraszai települtek, amelynek
összvastagsága a térségben 5 – 10 m között váltakozik.
A durvaszemcsés rétegekre a holocénban változó (errefelé csak max. néhány m) vastagságú – szél illetve víz
szállította – finomszemcsés talajok, valamint alárendelten öntéstalajok kerültek, amelyek a térszínen jelennek meg.
Szerves előfordulások megjelenése a vizsgált környezetben nem valószínűsíthető.
3. Talajrétegződési viszonyok:
A tóvidék tágabb környezetének felszíne hozzávetőleg teljesen vízszintes sík, a terepszintek 100 mBf-i abszolút
magasság körül alakulnak.
A tárgyalt tó medrét a célzott, min. 10 – 12 m relatív mélységig települt kavicskincs kitermelését kotrással megvalósító
bányászati tevékenység alakította ki. A durva dunai kavicsréteg felett itt viszonylag elvékonyodott réteg
(bányászkodás szempontjából meddőként kezelt) futóhomok, esetleg öntésiszap (agyag) található a térszínen,
amelyek kavicstartalma a mélység növekedésével fokozatosan emelkedik. A holocén fedőréteg vastagsága
becsülhetően 1 – 3 m közötti, pontos mértéke csak közvetlen talajfeltárással határozható meg, csakúgy, mint
rétegrendje.
A helyszíni talajok alapozásra alkalmasak, az estleges öntésiszap kisebb, a futó-, ill. folyami homok közepesen jó, a
kavicstalajok pedig kiváló teherbíró képességűek.
A humuszos takaróréteg max. 0,8 m vastagságú, a finomszemcsés homok rendre rosszul graduált, folyósodásra
hajlamos szemszerkezetű.
4. Talajvízviszonyok
A vizsgált terület térségének hidrogeológiai adottságai mellett a felszín alatt összefüggő talajvíztükör alakult ki. Az
igen jó vízvezető képességű szemcsés rétegekben tározódó talajvíz szinte kizárólag csapadékvízből táplálkozik, s a
felszínközelben húzódik. A talajvízfelszín aktuális magassága a tó mindenkori szintjében nyomon követhető.
A területünktől kb. 2,7 km távolságban NY-i irányban húzódó Ráckevei (Soroksári) – Duna vízszintje a Kvassay-, és Tassi
– zsilipekkel (95,48 – 96,76 mBf-i magasságok között) szabályozott, területünk talajvízháztartására gyakorolt hatása
elhanyagolható.
A településtervezőtől kapott, a közelmúltban elkészült, M=1:2000 m.a.-ú geodéziai felmérés magassági kótáinak
felhasználásával a tó D-i oldalának NY-i illetve K-i végében 2 helyen beszinteztük a tó aktuális (2014. május 14.)
vízszintjét, amely cm - pontosan 96,02 mBf-i magasságot eredményezett.
A Közép-Dunavölgyi VIZIG-től beszereztük a három környező település 1 – 1 db, az országos törzshálózatba tartozó
talajvíz-megfigyelő kútjának alapadatait, valamint számunkra fontos észlelési értékeit, amelyeket az alábbiakban
táblázatos formában közlünk. A tervezési terület a 3 kút által alkotott háromszög súlypontjának közelében fekszik,
pontos elrendeződésük 1. sz. mellékletünkön látható.
törzsszám:

település:

perem (mBf)

LNV (cm)

„aktuális” (cm)

1139

Dunavarsány (1971.)

100,25

294 (2013.04.03.)

401 (2014.04.28.)

4590

Délegyháza (2004.)

99,94

270 (2011.01.23.)

403 (2014.04.27.)

3968

Dunavarsány (1995.)

101,27

498 (2010.06.26.)

535 (2014.04.27.)

A három megfigyelő kút hasonló hidrogeológiai környezetben fekszik (sík vidék, terepszintek, jó-, illetve igen jó vízáteresztőképességű
talajok, felszínközeli talajvízszint stb.)
A talajvízmegfigyelő kutak analóg hidrogeológiai környezetében a (viszonylag rövid észlelési időszakban) mért eddigi legmagasabb
vízszintek 97,31 97,24 illetve 96,29 mBf-i magasságúak voltak, amelyek a jelenlegi (április végi) vízszintnívókat 0,37 illetve 1,33 m-rel
haladták meg.
Mindezen (rendelkezésünkre álló) adatok alapján a tervezési területen a becs. max. talajvízszintet a jelenlegi aktuális érték (96,02 mBf)
felett 1,5 m-rel magasabban, azaz 97,5 mBf-i szinten adjuk meg.
5.

Összefoglalás, javaslatok
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Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a tervezett beépítés megvalósítására kismértékben kedvezőtlen geotechnikai adottságú
környezetben kerülhet sor. A negatívumok elsősorban a felszínközeli talajvízből eredeztethetőek. A továbbtervezés és a kivitelezés
során az alábbi szempontok figyelembevétele javasolható.
a)

A tervezett szabadonálló, oldalhatáronálló családi ház jellegű épületek alapozása a térszíni humuszos takaróréteg, valamint a
néhány dm-nyi feltöltés, és a fagyhatár alatt felveendő alapozási síkkal megoldható.

b)

Javasolt alapozási mód: sávalapozás. Egyenlőtlen terheléselosztás esetén célszerű vb. talpgerenda beépítése.

c)

A lejtős terepen az alaptestek lépcsőzésével betonmennyiség takarítható meg, a tervezéskor max. 30 o-os hajlásszög vehető
alapul, 1 – 1 lépcső magassága pedig ne haladja meg a 0,5 m-t.

d)

A várható alapozási síkon feltételezhető rétegekre az alábbi talajfizikai mutatók vehetők előzetesen számításba:

e)

f)



c

γn

a

belső súrlódási szög

kohézió

térfogatsúly

határfeszültségi alapérték

finom homok:

30 – 33o

Ø

17,5 – 18,0 kN/m3

250 – 300 kN/m2

kavicsos homok:

33 – 35o

Ø

18,0 – 18,5 kN/m3

300 – 350 kN/m2

homokos kavics:

35 – 40o

Ø

18,5 – 19,0 kN/m3

400 – 500 kN/m2

Az alapozási számításokhoz az EUROCODE – 7 szabvány előírásai legyenek irányadóak.
Az egyes épület alapozási síkjának meghatározásához célszerű talajfeltárásokon alapuló részletes szakvélemény készítése.

g)

Az épületek alápincézése a magas talajvízszintből adódóan kevéssé javasolható, mivel az csak költséges talajvíznyomás elleni
szigeteléssel valósítható meg.

h)

A helyszíni finomhomokok folyósodásra hajlamos szemszerkezetűek, így azokban jobbára csak költséges, víztelenítési
technológiák alkalmazhatóak.

i)

A becsült max. talajvízszintet 97,5 mBf-i magasságban adjuk meg, az épületek fogadószintjét ennek figyelembevételével kell
kialakítani.

j)

A becsült max. talajvízszintszinthez tartozó max. elöntési területet 2. sz. mellékletünkön jelenítettük meg. (A határvonal
meghúzásánál a kevés magassági kóta környezetében, lineáris terepemelkedés feltételezésével interpoláltunk)

k)

A változó vízszintekhez különböző mértékű telekelöntések tartoznak a jelenlegi terepszintek alapján, amelyek a lakóterületi
felhasználás feltételeként tereprendezéssel (feltöltéssel) megszüntetendők.

l)

A helyszíni szemcsés talajrétegek nem fagyveszélyesek.

m)

A finom homok illetve kavicsos helyi talajok (rostálás után) építőanyagként jól hasznosíthatóak.

n)

Munkagödrök függőleges fallal csak megtámasztás védelme mellett emelhetőek ki.

o)

A finom homok a III. a kavicsos rétegek a IV. kézi fejtési osztályba, előbbi az „N”- nehezen, utóbbi a „J”-jól tömöríthető
kategóriába sorolható.

p)

A tó partvidékének jellegzetes formáit bemutató fényképfelvételeinket 3. sz. mellékletünkön mutatjuk be, azok készítési helyét
és irányát pedig 2. sz. rajzunkon adjuk meg.

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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Dunavarsány Város településfejlesztési és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata és részleges módosítása
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

A rendelettervezetben javasolt előírások a fenti talajvíz-kérdésekre tekintettel:
(..) Az SZT-n a belvízjárta területként lehatárolt területeken az épületek padlószintjét a becsült maximális
talajvízszint felett kell meghatározni a beépítést megelőzően készítendő részletes geotechnikai
jelentés alapján.
(..) Az Kre-SZ-3 jelű építési övezet (Tó-park) területén
a) a tavak felőli - előkertnek minősülő - hátsókert határvonala a tó felső part élétől mért 3 m-es
fenntartási sávtól legalább 3 m,
b) az ingatlanok beépítését megelőzően, vagy azzal egyidejűleg, a telkek terepszintjét a beépítést
megelőzően késztendő részletes geotechnikai jelentésben meghatározott becsült maximális
talajvízszintre kell feltölteni az utcai telekhatártól az építési hely határáig.

Függelék - 2
A „2.12. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY, Kivonat Dunavarsány Településszerkezeti Terv
felülvizsgálata, Dunavarsány Város Önkormányzata 114/2010. (IX. 14.) számú Képviselő-testületi
határozatával módosított Településszerkezeti Tervdokumentációjából, Tervező: VÁTI, 2010., Havas Mária,
okl. építészmérnök, Vágner Zsolt, okl. régész” című dokumentum a jelen tervmódosítás CD
dokumentációjában, az ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK fejezetben található meg.

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
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2.12 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
A 2001. évi LXIV. tv. 66. § (2) bekezdése alapján egy település településrendezési eszközeinek módosításakor örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni, amennyiben korábban még nem készült területre.
A 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §-ának (3) bekezdése alapján a véleményezésre megküldött terv kötelező alátámasztó munkarészeként kell benyújtani.

Az elnéptelenedett Varsány faluba először Lipót császár hívott be németeket Würtenberg tartományból a
XVII-XVIII. században. A betelepítést fia, I. József folytatta: nem csak Würtenbergből, hanem
Türringiából is hívott be német ajkú népeket. 1715-ben 20 lakost, míg 1720-ban már 41 családot tartottak
nyilván a történelmi falurészen, Dunanagyvarsányban. A betelepítést Mária Terézia is folytatta. Később
II. József rendeletileg 1782-ben feloszlatta az apácarendeket, így a nyúl-szigeti clarissákat is. Varsány
falu és birtokai egyházi alapítvány tulajdonába kerül.

Dunavarsány településrendezési tervének jelen módosítása elsősorban a még nem beépített területeken
érinti a város rendezési tervét:
A városnak országosan védett emléke nincs.
Épített örökségként számba vehető értékei a tervben helyi védelemre javasolt épületek és kisemlékek.
A település megőrzendő értéke továbbá a tájban való elhelyezkedése, a „tágasság” és „levegősség”, valamint az RSD-hez való kapcsolata.
Az örökségvédelmi hatástanulmányt is ezen értékek mentén készítettük.
1.Történeti leírás:
Dunavarsány Budapesttől délre, a Pesti-síkság kapujában, a Soroksári-Duna mentén fekszik. Bár címerében a varsa, mint halászeszköz szerepel, a település nevét - a kutatások szerint - a hasonló nevű alán eredetű néptörzs töredéktől kapta, akik a magyar honfoglalókkal együtt érkeztek e tájra.
A város területén már 15 ezer évvel ezelőtt, a második jégkorszak idején éltek emberek, az Ős-Duna területe, mocsárvilága biztosította megélhetésüket.
A kőkorszak idején állandósult az ember jelenléte a Duna mentén. A bronzkorból különböző tárgyak
kerültek elő a földből: a szomszédos Taksony határában például rézcsákány.
A középkorban a Duna mindkét partján éltek kelták. A rómaiak jelenlétét a különböző, földből előkerült
rézpénzek bizonyítják.
A IX. század végén, a X. század elején érkeztek e vidékre a honfoglaló magyarok. A Duna mentén Árpád Vezér törzse, a Megyer törzs telepedett le. A honfoglalókkal érkezett a Kárpát-medencébe az a perzsa-alán eredetű néptörzs-töredék is, amelynek mai kiejtés szerint Varsány volt a neve.
A X. században a Kis-Duna mentén már kialakultak a birtokviszonyok, a területet Árpád Fejedelem
nemzetsége birtokolta.
A XI-XII. századból igen kevés adat áll rendelkezésre. A Csepel-szigeten - amelyet korábban a Nagyszigetnek, Szigetfőnek is neveztek - a királyi udvar székelt. Kiszolgálói a környéken kisebb birtokot kaptak jutalmul, ez később sok birtokháborításnak lett az alapja.
A XIII. század elején Varsány halászfalu a nagyobb falvak közé tartozott, nagyjából akkora volt, mint
Taksony, Tököl, Dömsöd.
Első írásos említése 1269-ből való. A korábbi Árpád-kori falu a tatárjárás idején elnéptelenedett. A falut
és környékét V. István 1270-ben a nyúl-szigeti apácáknak adományozta. A Clarissa rend fenntartósága
egészen a XVIII. század végéig tartott.
A XIV. században a kialakult birtokviszonyok lehetővé tették, hogy az állattenyésztés mellett mezőgazdasági művelést is. Egyre több lett a szántó, valamint a szőlőművelés is egyre jobban elterjedt.
A XV. században Hunyadi János kormányzó a nyúl-szigeti Clarissa apácák kérésére Wossyan falut a
Fejér vármegyei fennhatósága alól Pest-Pilis Vármegyébe helyezte át. A tatárjárás idején elpusztult, elnéptelenedett falu lassan ismét benépesült.
2010. SZEPTEMBER

Részlet az 1783-1786 között készült első katonai felmérésből

A XIX. század közepe táján Varsány pusztának 145 lakosa volt. Az országos területrendezési munkák
után Varsány pusztát hivatalosan Duna-Varsánynak nevezték el - ebben az időben még 9 Varsány nevű
helység volt az országban. A taksonyiak a XIX. század második felének elején az egyházi alapítványtól
megvásárolták Varsány falut és teljes határát - így tartozhatott Dunavarsány 1946-ig Taksonyhoz. Ebben
az időben vándortanítók járták a vidéket, ősztől tavaszig ők tanították a diákokat. Az első állandó iskolaépület a csőszház.
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1916-ban állandó vasútállomás épül, létesítéséhez Heim János királyi, udvari kertész és Vészi József
nyújt anyagi segítséget.
1919-ben megalakul a Hangya Értékesítési és Fogyasztási Szövetkezet, alapítója Deák János református
lelkész és Boross Ferenc tanító. A két dunakisvarsányi Hangya bolt igen népszerű volt, vendéglő is nyílt
mellette bálteremmel és színpaddal. Megalakul a Dunakisvarsányi Hitelszövetkezet, amelynek alapítói
Deák János, Móri Sándor MÁV előljáró, Argalás Mihály és Sass Mihály gazdálkodók.

Részlet az 1857-1863 között készült második katonai felmérésből

Az 1880-as Országgyűlés XLII. és XLIV. törvénye határozatot hoz a Budapest-Belgrád vasútvonal megépítéséről - az építési munkálatok 1883-ra befejeződtek. A vasút megépítése hatalmas befolyással lett
később Dunakisvarsány fejlődésére a későbbiekben. 1896-ban felépül a falu első állami elemi iskolája,
első tanítója Varositz József.
1898-ban Vészi József földbirtokos Budapesti Napló címen lapot alapít, az 1920-as megszűnéséig a kor
jeles irodalmárjainak biztosít megjelenési lehetőséget. A lap első számú pártfogoltja Ady Endre - Ady
később igen gyakori vendége a Vészi kúriának, Boncza Bertával (Csinszkával) 1914-ben kötött házasságának egyik tanúja éppen Vészi József volt.
A XX. században a Dunakisvarsánynak elnevezett falurész rendkívül gyorsan fejlődik. A század elején
már Fő utcája is van - a mai Bajcsy-Zsilinszky utcát nevezik el Fő utcának. 1906-ban a vasút mellett bakterházat létesítenek, amely állomásként és postaként is szolgál, megnyílik az első vegyesbolt és ekkor
már a két településrészt együtt Dunavarsányként említik.
Dunavarsány legújabbkori történelme viszonylag rövid, de ezen idő alatt rendkívül dinamikusan fejlődő
település (1854-ben mindössze 146 lakosa volt az akkori Varsány pusztának, de még 1900-ban is csak
284).
1910-re Kisvarsány lélekszáma 1200 felett mozog és elkészült az első négytantermes iskolája, amelynek
első tanítója Boross Ferenc volt. 1914-ben megalakult a református egyházközség is.
1914. és 1918. között az első világháborúban 32 fiát veszítette el a település.
2010. SZEPTEMBER

Részlet az 1910 körül készült harmadik katonai felmérésből

1926-ban megalakul Dunavarsány első sportegyesülete, a DTE. A focicsapat első edzője az a
Löwenrosen Károly, aki a futball labdát behozta hazánkba Angliából.
1927-ben Dunakisvarsányban megnyílik Székely László doktor utókezelő szanatóriuma és orvosi rendelője.
1928-ban megalakul a falu első műkedvelő egyesülete, az Aranylant dalárda. Ebben az időben kezdi meg
tevékenységét a Néplányok Szervezete - karitatív, kulturális és más nemes tevékenységet folytattak, a
volt Vészi kúriában volt a központi helyük. A volt Újhelyi vendéglőt tulajdonosa, Móri Ferenc átépíti és
klubteremmel, valamint színpaddal bővíti.
1934-ben Dunavarsány és Taksony között köves út (makadám) épül, később a villamos áramot is bevezetik a település területére.
1936-ban megkezdi működését Kaich Mátyás Mozija a Kultur mozgó, Dr. Gallé Béla MÁV pályaorvos
saját házában nyitja meg rendelőjét.
1937-ben Dunanagyvarsányban felszentelik az újonnan épült katolikus templomot.
TSZ.:4226/2009
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1942-ben a községháza új épületbe költözik - ebben működik a mai napig a Polgármesteri Hivatal.
1943-ban megalakul a Dunakisvarsány Női Kézilabda Csapata, amely később mint nagypályás kézilabdacsapat
válik legendává - alapítója és edzője Z. Nagy Ferenc.
1943. május 31-én felavatják a dunakisvarsányi Hősök terét.
1944-ben megalakul a Kossuth Lajos Cserkészcsdapat, majd az év második felében szovjet csapatok foglalják el a
falut.

1946. augusztusában Moóri Károly dunakisvarsányi és Mózes taksonyi jegyzők megállapodnak a két
község új közigazgatási határában - ezáltal megszűnik településünk közel száz éves függősége a szomszédos községtől -, valamint Dunavarsány ekkor már saját anyakönyvi hivatallal rendelkezik és a két
településrészt együtt ismét Dunavarsánynak nevezik. A Községháza és a Postahivatal
Dunakisvarsányban van.
1948-ban megszűnik a Hangya szövetkezeti bolt és Földmívesszövetkezeti Boltként üzemel tovább.
1950-ben kezdi meg üzemelését a helyi óvoda, Nagyvarsányban megalakul a Petőfi TSZ.
1958-ban felszentelik az újonnan épült református templomot.
1959-ben megkezdődik az új iskola építése.
1961-ben befejeződik a Budapest-Kelebia vasútvonal átépítése, az ebből származó kirostált zúzott kőből
néhány utcát kiköveztek a faluban. Elkészül az új hat tantermes iskola.
1963-ban a ráckevei zeneiskola tagiskolájaként zenei oktatás indul.
1965-ben Dunavarsány és Délegyháza között befejezik az összekötő műút építését.
1970-ben a Kossuth Lajos és a Halász Lajosné utca is szilárd útburkolatot kapott.
1971-ben megépül a Dunavarsányt és az 51-es főút közötti összekötő út, később Dunavarsány és
Szigetszentmiklós között rendszeres autóbuszjárat indul.
1978-ban befejezik a Budapest-Kelebia vasútvonal villamosítását, így a menetidő egy óráról majdnem 40
percre csökken.
1981. november 4-én avatják fel az újjáépült Petőfi Művelődési Házat, az ünnepélyen Miterand francia
államfő is részt vett.
1989. októberében jelent meg Dunavarsány első nyomtatott újságja a Varsányi Hírek.
1990. januárjában megkezdődik az Ivóvíz Társulás szervezése Majosházával és Délegyházával együtt.
Májusban szilárd útburkolatot kap az Iskola utca egy része.
1990. október 18-ai önkormányzati választások eredményeképpen megalakul a község első demokratikusan megválasztott Képviselő-testülete (polgármester: Pálfy Márton, képviselők: Bálint László, Bóna Zoltán, Dr. Kun László, Gergőné Varga Tünde, Skobrák Ferenc, Száger József, Surányi György, Hegedűs
Lajos, Csobolyó Miklós, Kovácsné Rácz Edit, Kovász Zoltán, Faragó Károly, Molnár Antal).
1991-ben megkezdődik a vezetékes telefonhálózat kiépítése, majd a faluközpont átépítése, több utca szilárd útburkolatot kap. Átépítik az orvosi rendelőt és saját gyógyszertár is épül. Közvetlen autóbuszjárat
indul Dunavarsány és Budapest között. Megszületett a település címere, zászlaja és térképe, valamint
megjelent az önkormányzat hivatalos lapja a Közhírré tétetik.
1992-ben mindkét településrészen kiépül a vezetékes ivóvízhálózat, megjelenik a harmadik helyi újság, a
Varsányi Fórum. A zeneiskola önálló zeneiskolává alakul át.
1993-ban kiépülnek a földgázvezetékek.
1993. október 23-án felavatják az átépített Hősök terét - a szobor Győrfy Sándor Munkácsy-díjas művész
alkotása.
1994-ben, Kossuth Lajos halálának 100. évfordulója emlékére réz dombormű kerül a Községháza falára.
Átépítik a Vasút sor és a Dunavarsány-Taksony között lévő utakat, az év második felében felavatják a
Cserkészházat.
1994. október 23-án a Hősök terén felavatják az embertelenség áldozatainak emlékére állított kopjafát.
1994. december 11-ei önkormányzati választások eredményeképpen megalakul a község második demokratikusan megválasztott Képviselő-testülete (polgármester: Pálfy Márton,) .
1995. május 13-án búcsúztatja, majd október 14-én fogadja a község lakossága a Történelmi Lovastúra
résztvevőit. További utcák kapnak szilárd útburkolatot.
2010. SZEPTEMBER

1996. december 8-án a millecentenárium tiszteletére emlékoszlopot avatnak a Petőfi Klub udvarán. Duna-Varsány puszta első tanítójának emlékére emléktáblát helyeznek el az iskola falán.
1996-ban megkezdődik a szennyvíztisztító telep építése és a csatornatársulás szervezése.
1998. május 14-én felavatják a szennyvíztisztító telepet.
1998. október 18-ai önkormányzati választások eredményeképpen megalakul a község harmadik demokratikusan megválasztott Képviselő-testülete (polgármester: Pálfy Márton)
1999. január 30-án Nagyvarsányban a volt Vészi kúria helyén Ady Endre halálának 80. évfordulójának
tiszteletére emlékhelyet avatnak.
1999. március 15-én a Hősök terén felavatják az 1948-49-es szabadságharc emlékművét.
Nagyvarsányban ősszel felavatják a málenki robotra elhurcoltak, s elhunytak emlékművét.
1999. június 5-én a németországi Gemmingennel testvérvárosi megállapodás születik.
1999-ben új formával és új névvel jelenik meg az önkormányzat lapja, a Dunavarsányi Napló. Befejeződik a csatornarendszer kiépítése.
2000-ben elkészül a tornacsarnok és a Gyermekjóléti Szolgálat otthona, befejeződik az óvoda bővítése.
2000. augusztus 20-án a faluközpontban felavatják a Szent István teret.
2002. március 15-én a felvidéki Szalóccal testvérvárosi megállapodás születik.
2002. nyarán átépítik a faluközpontot, új burkolatot kap a Halász Lajosné utca, a Kossuth Lajos utca egy
része és a zeneiskola előtt parkolót építenek ki. Megkezdődik az Északi Lakópark parcellázása, a telkek
közművesítése.
2002. október 20-ai önkormányzati választások eredményeképpen megalakul a község negyedik demokratikusan megválasztott Képviselő-testülete (polgármester: Venczel Éva).
2002-ben már 21 család él Habitat házakban.
2003-ban az Északi Lakóparkban megkezdődnek az építkezések, a Svábok Egyesülete saját erőből átépíti
a Petőfi Klubot, a Klub előtti park rendezése - pályázati pénzből - is befejeződik.
2003. március 1-jén elkészül Dunavarsány honlapja.
2003. tavaszán megalakul a Mezőőri Szolgálat.
2004. május 1-jén Magyarország csatlakozik az Európai Unióhoz, ebből az alkalomból avatják fel
Nagyvarsányban a Remény szobrot - a szobor Monori Sebestyén szobrászművész alkotása.
2004. július 1-jével Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter asszony előterjesztésére Mádl Ferenc
köztársaági elnök Dunavarsánynak városi címet adományoz.
2004. szeptember 18-án Dunavarsányt várossá avatták, Boldog Gizella és Szent lászló szobrát leleplezték
- a szobor Horváth István szobrászművész alkotása.
2005. június 9-12. között megrendezik az első Városi Fesztivált Dunavarsányban.
2005. június 28-án Dunavarsány Képviselő-testülete feloszlatja önmagát.
2005. július 12-én Gyurcsány Ferenc miniszterelnök felavatja a japán Ibiden gyárat Dunavarsányban.
2005. szeptember 22-én kerül átadásra a pályázati pénzből felújított kisvarsányi 1-es számú óvoda.
2005. szeptember 25-ei időközi önkormányzati választások eredményeképpen megalakul a város negyedik Képviselő-testülete, amelyet egy évre választottak (polgármester: Bóna Zoltán).
(Dunavarsány történeti anyagának elkészítéséhez felhasználásra került Faragó Károly összeállítása)

A város történelmi adottságai alapján nem rendelkezik országosan védett műemlék épülettel.
Helyi védelemre javasolt épületei részben a meghatározó, karakteres épületek, valamint a város történetében kiemelkedő szerepet játszó épületek, emlékek.
A város történetileg kialakult tájképi értékei természeti értékeit megőrző struktúrája. Festői Duna-partja
sajnos eléggé beépült, a mesterségesen kialakított bányatavak tájképi szerepe még alakulóban van. A
Domariba-sziget menti úszóláp országosa védett, nemcsak ritka növények élőhelye, de faunája is kiemelkedő.
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2. A város védelemre javasolt objektumai:
1. A kisvarsányi Római Katolikus Templom
Kisvarsány, Kossuth Lajos utca 25-27.
Hrsz.: 360
A Szent Kereszt Felmagasztalása neobarokk stílusú
templomot 1936-ban szentelték fel. A kisvarsányi katolikus templom építését 1938-ban fejezték be.

3. A nagyvarsányi Római Katolikus Templom
Nagyvarsány, Templom utca 35.
Hrsz.: 1934/4
1937-ben szentelték fel Nagyvarsányban az újonnan
épült a Szent Vendel katolikus templomot.
Fotó:

http://www.dunavarsany.hu/

Fotó: Molnár Csilla (2010. január)

2. A kisvarsányi Református Templom
Kisvarsány, Kolozsvári utca 7.
Hrsz.: 50/2
Az újonnan épült református templomot 1958-ban
szentelték fel.

4. Vasútállomás
Kisvarsány, Vasútsor
Hrsz.: 969/16
Fotó: Molnár Csilla (2010. január)

Fotó: Molnár Csilla (2010. január)
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5. Árpád Fejedelem Elemi Iskola
Kisvarsány, Kossuth Lajos utca 35.
Hrsz.: 680
Fotó: Molnár Csilla (2010. január)

8. XXIII. János pápa szobra
Kisvarsány, Kossuth Lajos utca 25-27. kertjében
Hrsz.: 360
1992. június 8-án avatták fel Győrfy Sándor Munkácsy
Mihály díjas szobrászművész a kisvarsányi Római
Katolikus templom előtt található XXIII. Jánosnak, a
II. Vatikáni Zsinat pápájának az életnagyságú szobra.
Fotó: Molnár Csilla (2010. január)

6. Volt vasúti őrház
Kisvarsány, Szent István tér
Hrsz.: 969/17
A vasút túloldalán lévő volt vasúti őrház épületének (amelyben
jelenleg falumúzeum működik), helyi védettségre emelése is
megfontolásra érdemes.
Fotó: Molnár Csilla (2010. január)

9. Trianon emlékpark
Kisvarsány, Vasútsor
Hrsz.: 66
2008. június 4-én avatta fel Tőkés László püspök az
1920. június 4-én aláírt, tragikus Trianoni Békeszerződés emlékére. Fotó: Molnár Csilla (2010. január)
7. Petőfi Művelődési Ház
Kisvarsány, Szent István tér
Hrsz.: 103
A művelődési ház kert felöli homlokzatán Petőfi emléktábla található.
Fotó: Molnár Csilla (2010. január)
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10. Boldog Gizella és Szent Imre szoborcsoport
Kisvarsány, Szent István tér
Hrsz.: 969/17
2004. szeptember 18-án leplezték le Dunavarsány várossá avatása alkalmából Horváth István szobrászművész alkotását, a Boldog Gizellát és Szent Imrét ábrázoló szobrot.

12. I. és II. világháborús hősök emlékműve
Kisvarsány, Hősök tere
Hrsz.: 174/2
1993. október 23-án avatták fel az átépített Hõsök terét. A szobor Gyõrfy Sándor Munkácsy-díjas mûvész
alkotása.
Fotó: Molnár Csilla (2010. január)

Fotó: Molnár Csilla (2010. január)

11. Szent István király emlékmű
Kisvarsány, Szent István tér
Hrsz.: 969/17
Dunavarsány önkormányzata állíttatta a millennium
évében

13. Turul-emlékmű
Kisvarsány, Hősök tere
Hrsz.: 174/2
Az 1848-as forradalom tiszteletére emelték. Győrfi
Sándor alkotása. A Turul szobor bronzból készült.
Fotó: Molnár Csilla (2010. január)

Fotó: Molnár Csilla (2010. január)
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14. Kopjafa
Kisvarsány, Hősök tere
Hrsz.: 174/2
Fotó: Molnár Csilla (2010. január)

16. Remény szobor
Nagyvarsány, Béke utca és Tavasz utca sarok
Hrsz.: 1878/1
2004. május 1-jén Magyarország Európai Unióhoz
való
csatlakozása
alkalmából
avatták
fel
Nagyvarsányban a Remény szobrot, Monori Sebestyén
szobrászművész alkotását.
Fotó:

15. Út menti kereszt
Kisvarsány, Kossuth Lajos utca 25-27. kertjében

Hrsz.: 360
A Szent Kereszt Felmagasztalása neobarokk stílusú
templom kertjében található kereszt.

http://www.dunavarsany.hu/

17. Petőfi szobor
Nagyvarsány, Béke utca és Tavasz utca sarok
Hrsz.: 1878/1
Fotó:

http://www.dunavarsany.hu/

Fotó: Molnár Csilla (2010. január)
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18. Ady emlékhely
Nagyvarsány, Nyárfa utca (volt Vészi kúria területe)
Hrsz.: 096/3
Légifotó:

Google Earth/

2. Változtatási szándékok: a tér- és időbeli folyamatok szöveges és összehasonlító térképi megjelenítése:
A város érvényben lévő rendezési terve jelentős mértékű, elsősorban a tájképi értékeket érintő fejlesztési elemet tartalmaz. Jelen tervmódosítás sok tekintetben visszalépés jellegű, Ezért természeténél fogva
kisebb környezet-átalakítást jelent.
a) településhálózati és tájhasználati változás, a jelen állapothoz képest jelentős, a korábbi tervhez
képest pozitív, mert kisebb mértékű beavatkozást jelent.
b) településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás, a jelen állapothoz képest jelentős,
a korábbi tervhez képest pozitív, mert kisebb mértékű beavatkozást jelent és jobban illeszkedik a kialakult állapothoz.
c) infrastrukturális változás: az új infrastruktúrális nyomvonalak hálózat kiegészítő jellegűek, figyelembe veszik a meglévő struktúrákat.
d) népesség, életmód, társadalom, kultúra változása csak annyiban mérhető, hogy a tervezett fejlesztések, mint munkahely, lakóhely, rekreációs terület általános gazdasági fellendítő hatással járnak,
aminek következménye lehet a társadalmi, kulturális viszonyok javulása is.

2010. SZEPTEMBER

A tervezett fejlesztések általánosságban nem érintik a védett örökség elemeit.

3. Hatáselemzés szöveges és ábrázolt formában a különböző hatásterületek kijelölésével:
a) történeti településhálózati következmények, hogy a ma még teljesen különálló Kisvarsány és
Nagyvarsány összefüggő belterületű várossá való összenövését célozzák a rendezési tervek évtizedek
óta. Míg ezt a korábbi terv nagyvonalú sugárúttal és szertelenül kanyargó parksávval javasolta megoldani, jelen módosítás területileg visszalépést javasolt, struktúrában pedig igazodik a kialakult telekhatárokhoz és dűlőutakhoz.
b) természeti, táji hatások közül a Duna-parti területeket, a bányatavak területeit és további védett
természeti területeket kell vizsgálnunk.
A sűrűn beépült Duna-parti területen kevés mozgástere van a rendezési tervnek.
A csekély beépítetlen parti sávon további fejlesztést nem tartalmaz a terv. A felaprózódás elleni kísérlet, hogy a még meglévő nagyobb telkeket kiveszi a hétvégiházas területből és az üdülőházas területbe
sorolja. A Duna és az 51-es út közötti területen törölve a korábbi tervben szereplő konkrét evezőspályafejlesztéshez kapcsolódó rendezést - élve az OTÉK új területfelhasználási lehetőségeivel – a fejlesztési
terület nagy részét beépítésre nem szánt különleges idenforgalmi és sport területként határozza meg. Új
elem a rendezési tervben, hogy az 51-es út menti tervezett véderő egy részét áthelyezi a part menti területre, hogy a térségbe autóval érkezőknek is meg legyen a Duna-part tágas tájélménye.
Meghatározó új táji eleme a városnak a nagy számú és kiterjedésű kavicsbánya tó. Az érvényben lévő
rendezési terv jelentős lakó és üdülőterületi fejlesztés tervezett partjaira. Jelen tervmódosítás a beépítésre
szán területek vonatkozásában itt is jelentős visszalépést javasol.
A délkeleti kavicsbánya-tó együttes rehabilitációját elsősorban beépítésre nem szánt rekreációs sport és
erdőterületként javasolja.
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A déli kavicsbánya-tó együttes nagy volumenű lakóterület-fejlesztése is csökkentésre került, részben a
csökkent méretű szárazulat következtében, részben a nagyobb arányú sport és közpark kialakítási javaslat miatt.
Az igazgatási terület további kutatási és bányatelkein a terv - a tájképi szempontokat is figyelembe véve - új bányanyitást nem javasol.
A védelemmel érintett további területek részben természeti területként, részben erdőként illetve különleges, beépítésre nem szánt honvédelmi területként kerültek meghatározásra.

f) műemléki együttesek, műemlékek nem lévén eszmei, használati és esztétikai jelentőségének alakulását a tervezett módosítás nem befolyásolja.
g) műemlékek nem lévén megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyeit a tervezett módosítás nem befolyásolja.
h) településkarakter a tervben már meglévő tervezett telepszerű fejlesztésekkel folyamatosan változik. Az ipari park, a meglévő és tervezett lakóparkok jelentősen eltérő karakterűek a történeti településkaraktertől. Míg strukturális szempontból különállásuk kedvezőtlen a településkarakter szempontjából
kedvező, mert a meglévő karaktert nem módosítja. A Kisvarsányi központban további településközpont
vegyes területek kialakítása jelentősebb karakter-módosító hatással jár, mert a Vt övezetben az intenzitás
és az építmény-magasság is nagyobb lehet. Ez azonban a nem jár a karakter káros alakulásával. Természetes folyamat.
i) A tervezett fejlesztések ugyan jelentős környezeti terheléssel járnak, de elkerülik az épített örökség
elemeit.
k) A nyilvántartott örökség nem lévén, nem keletkezik kár, ezért a kárenyhítés lehetősége, költsége,
illetve ellentételezésének lehetőségei sem merülnek fel.
4. Összefoglalóan kijelenthető, hogy a tervezett módosítások nincsenek káros hatással az épített örökségre, ugyanakkor a város várható fellendülése pozitív hatással lehet az örökség és természeti, táji értékék jó karbantartásában.
NYILATKOZAT
Dunavarsány területére készülő Településrendezési Terv Örökségvédelmi Hatástanulmányának Művi
értékvédelmi fejezetét készítő építész nyilatkozik, hogy a tanulmányt a 4/2003. (II.20.) NKÖM rendeletének és a hatósági előírásoknak megfelelően készítette el, a tervezett módosítások megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.
Továbbá nyilatkozik, hogy a tanulmány elkészítésére az érvényes szakirányú felsőfokú építész végzettsége alapján jogosult.
Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészét, megbízásunk alapján Vágner Zsolt régész
készítette.

c) a településkép feltárulásának változásai, a rendezési terv módosítása által elhanyagolhatóak. A
térség erősen sík jellege, kiemelkedő magasságú középületeinek hiánya miatt egyik fő megközelítési
irányból sincs olyan karakteres településképe, amely a fejlesztés során jelentősen módosulhatna.
A településkép feltárulásának új eleme a kialakított, de jellemzően csak ezután beépülő ipari park. Ez
azonban olyan távolságban van a történeti településtől, hogy annak feltáruló látványát nem befolyásolja.
Új megközelítési elem lesz a település déli határán kialakításra tervezett – első ütemben a tervezett
Sunrezidence lakóparkhoz vezető - új út, mely a bányatavak mellett vezet a városba. Ez - igényes kialakítás esetén - lehet új pozitív eleme a város tájbeli feltárulásának.
d) régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy pusztulásának
lehetőségeit külön régészeti fejezet tárgyalja.
e) történeti térbeli rendszerek alakulása, jelentős, mert a ma még teljesen különálló Kisvarsány és
Nagyvarsány összefüggő belterületű várossá való összenövését célozzák a rendezési tervek évtizedek
óta. Míg ezt a korábbi terv nagyvonalú sugárúttal és szertelenül kanyargó parksávval javasolta megoldani, jelen módosítás területileg visszalépést javasolt, struktúrában pedig igazodik a kialakult telekhatárokhoz és dűlőutakhoz. További jelentős változás a kavicsbánya tavak és utóhasznosításuk. Jelen terv módosításai azt célozzák, hogy a tavak partjain minél több zöldfelület és közterület alakuljon ki.
2010. SZEPTEMBER

Havas Mária, okleveles építészmérnök
TT1 01-1065/06
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I. Vizsgálat
Bevezetés
A jelenlegi hatástanulmány Dunavarsány település Szerkezeti és Szabályozási Tervének módosításához
és a helyi Építési Szabályzathoz készült a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján. Fontos megjegyezni,
hogy a régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatok csak a készítés időpontjában rendelkezésre álló kutatási
adatokat tükrözi. Újabb régészeti jelenség, lelőhely esetleges előfordulása nem kizárható, mely új helyzeteket eredményezhet.

Dunavarsány Tele‐
pülésrendezési terv

Dunavarsány település régészeti emlékeinek rövid bemutatása:
A település a Soroksári-Ráckevei Dunaág közelében, Budapest déli pereme mellett található.
Dunavarsány a Közép-Magyarországi Régióhoz, azon belül Pest megyéhez, a Ráckevei kistérséghez,
valamint a Budapesti agglomerációhoz tartozik.

Örökségvédelmi hatástanulmány
Régészet
Vágner Zsolt régész

Archeo–Art Bt.
1. Ábra: A Dunavarsány területén nyilvántartott lelőhelyek

• Őskor
Dunavarsány és környéke már a korai időktől lakott területnek számított. A bronzkori időszakban történt
megtelepülésre egyaránt utalnak a szomszédos Taksony település területére eső vatyai temető, valamint a
Patay Róbert által feltárt Erdős puszta lelőhelyen talált bronzkori objektumok. Erre az időszakra keltezhető a Nagyordas-dűlőben talált leletegyüttes is.
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A Római Birodalom időszakában e területet a szarmaták foglalták el. A keleti népcsoport megtelepedésére utalnak a Nagyordas-dűlőben talált emlékek, a belterületen az Akácfa utcában talált leletegyüttes.
Utóbbi lelet egy házalapozás közben került elő. A szarmata sírban a halott lábai között elhelyezett tál a 4.
századra keltezi a temetkezést. Szintén az egykori megtelepedés nyomát regisztrálta a mai belterülettől
délnyugatra Kulcsár Valéria, aki terepbejárása során egy másik szarmata település emlékeit találta meg.
•

A népvándorlás kora

Régészeti örökség védettsége
A területen korábban szisztematikus régészeti kutatás nem történt.
Azonosított régészeti lelőhely
A település területén a régészeti kutatások, valamint az adattári adatok vizsgálata alapján 11 db azonosított és egy 1 db azonosítatlan régészeti lelőhelyről van adat, melyek mindegyike nyilván van tartva a
KÖH és a PMMI nyilvántartásában. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy a KÖH nyilvántartásában csak
öt lelőhely lehatárolása szerepelt eddig és sajnos azok hibás nyilvántartási azonosítóval rendelkeztek.

A nomád népcsoportok közül a legjelentősebb és legnagyobb emlékcsoport ami a település területén előkerült, a steppei avar népcsoporthoz kapcsolódik. Az itt megtelepedett csoport számos emléke közül kiemelkedik az a temetőmaradvány, amelyet a mai belterületen fekszik. A Határ úton 1963-ban lakossági
bejelentés hatására Török Gyula ásatást végzett a lelőhelyen, a Hősök útja és a Határ út közötti területen.
A lelőhelyen 3 avar kori sírt sikerült feltárnia. A sírokat a 8. századra, az avar időszak utolsó szakaszára
helyezhetők. Kiemelkedik a 3. sír, ahol a férfit megcsonkítva helyezték a sírba. A népvándorlás korára
kelteződik az a lelet, amit a MOL beruházás kapcsán Simon László azonosított A területen 2006-ban
Gallina Zsolt a tervezett gázvezeték nyomvonalában egy ismeretlen korú gödröt és egy népvándorlás
kori objektumot tárt fel. A területen a korábbi megtelepülés nyomai kerültek elő a feltárás során talált
további szórványleletek. A Tölgyerdei saroktól keletre Kulcsár Valéria talált egy avar kori települést.

A vizsgált területen található régészeti lelőhely védelmének kategóriái:
Nyilvántartott régészeti lelőhely
A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény alapján a KÖH által nyilvántartott lelőhelyek
általános régészeti védelem alatt állnak.

•

3.
4.

Középkor

A magyarok megjelenését és megtelepedését követően a területen a honfoglalók is szállást kerestek.
Megtelepedésükre a Legelő-sarka dűlőben talált emlék utal. A területen egy trepanált koponyájú 10. századi sír töredékeit találták meg. A sírban egy 45–54 éves férfi nyugodott. A leletet a Természettudományi Múzeum 12969-es leltári számon őrzik.
Az Árpád-kori megtelepülésre számos okleveles adat is utal. Erre az időszakra utal egy 1281-es oklevél,
ahol Terra Wosyan néven szerepelt. A település Árpád-kori magjára a Sport utcában feltárt emlékek
utalnak. Az utca fölött egy az utcától délre húzódó homokdombon Tettamanti Sarolta a megnyitott homokbányában középkori sírok kerültek elő. A lelőhely területén a Petőfi Tsz. lakótelepet épített, a beruházást megelőző feltárás során előkerült a templom körüli temető. A 40 x 60 méteres területen több rétegű temető volt, a több száz sír fekszik, a középső részben egy 8 x 10 méteres területen nem voltak sírok,
azonban ezen a részen nagy számban voltak omladékok és itt egy római kori oltárkő is előkerült. Falakat
azonban a feltárás során nem kerültek elő. Tettamanti Sarolta véleménye szerint a hódoltság végét követően bontották ki az alapfalakig, hogy az építőanyagot újra hasznosítsák.
A temető nyugati részén 38 sír került elő, jórész melléklet nélküli középkori vázak voltak, azonban az
egyik gyermeksírban veretekkel díszített gótikus bőröv maradványai kerültek elő. Előkerült egy Anjouliliomos párta is. Egy másik koponyát, amely gyöngydíszt tartalmazott in situ emelték ki a kutatók. A
lelőhely korát II. András obulusa keltezi, a szórvány lelet az Árpád-kori kezdetekre utal, míg a sírleletek
a 13-14. századra keltezhetőek.
A települést számos további okleveles adatok is említik, amik jól bizonyítják a régészeti leletekből levonható tanulságokat. Ezek alapján a település a középkor későbbi szakaszaiban is virágzó közösség
lakóhelye volt, s az Anjou-korban Vossyan, Mátyás uralkodása alatt Warsan néven szerepelt. A margitszigeti apácák birtokolták egy részét, s 1449-ben az ő kérelmükre a települést Fejér megyéből Pest megyébe helyezték át.
A területen számos további lelőhely is utal az Árpád-kor sűrűbb településhálózatára. Erre utalnak az Erdőspuszta lelőhelyen feltárt leletek, a Kulcsár Valéri által Hosszú-dűlőben megfigyelt emlékek, és az
MHSZ lőtér leletei.
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Nr. Lelőhely neve
1.
Nagyordas-dűlő
2.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Helyrajzi száma
5550-5553, 5531/1, 5613-5615,
0138/7
5036, 5041/2, 5112, 5114- 5124,
Erőspuszta, Forráspart-dűlő
5155-5163,, 5158, 5022, 5096,
5080-5083, 044, 043/16, 039/2
056/2
Legelő sarka-dűlő
0130/6; 0131; 0132/12,13,21,22;
Határ út - Bajcsy-Zsilinszky út 997, 999-1005, 1115, 1161,
(Hősök útja 20)
1162/1,2; 4523-4525
0146/54,55,58; 0114/2
MOL 1. lelőhely
1973-1985, 2084/2,11,12,19Sport utca
23,41-43; 1987/1-3, 1988/1-2,
1989/2, 1992, 2000/2, 1986
503, 514, 526, 527/1-2, 592
Árpád út - Akácfa utca
094/11-16
Dunavarsány I. lh., Hosszú-dűlő
Dunavarsány II. lh,, Dunavarsány délnyugat 0105/22,23
036/16
Dunavarsány III. lh., Tölgyerdei saroktól
keletre
036/51,52
Dunavarsány IV. lh., Tölgyerdei saroktól
délre
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1. lelőhely
Lelőhely neve: Dunavarsány – Nagyordas-dűlő
Lelőhely KÖH azonosítója: 42070
Lelőhely koordinátái: 649850,214490
Lelőhely helyrajzi száma: 5550-5553, 5531/1, 5613-5615, 0138/7
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: Őskor, bronz-kor, Római-kor, szarmata
Lelőhely védettsége:
KÖH által regisztrált lelőhely, mely általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása:
A bányatavak egykori helyén Tettamanti Sarolta helyszíni szemle során bronzkori, valamint szarmata
településekre utaló jelenségeket figyelt meg.
A régészeti lelőhely jelentős többségének területe el lett bányászva, helyén bányató alakult ki. Az elpusztított lelőhely területét a bányatóban később részben tereprendezés kapcsán feltöltötték.
A lelőhely É-i szélét a tereprendezések során hordták el, melynek területét szintén bányameddővel töltötték fel. Mindezek miatt a nyilvántartott lelőhely teljes mértékben megsemmisültnek minősíthető. A nyilvántartásban ezt jelezni kell!
A lelőhely elpusztult jellege miatt, arra gyakorolt hatásokkal nem kell számolni.

2. lelőhely
Lelőhely neve: Dunavarsány–Erőspuszta, Forráspart-dűlő
Lelőhely KÖH azonosító száma: 41829
Lelőhely koordinátái: 650000,218300
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 55-231
Lelőhely helyrajzi száma: 5036, 5041/2, 5112, 5114- 5124, 5155-5163,, 5158, 5022, 5096, 5080-5083,
044, 043/16, 039/2
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: Bronzkor, Késő-avarkor, Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.

Lelőhely kutatása:
1988., Tettamanti Sarolta, helyszíni szemle

Lelőhely kutatása:
2004: Patay Róbert ásatása

Lelőhely állapota:
Elpusztult

Tervezett változás:
A már korábban beépítésre szánt gazdasági (GIP, GKSZ) terület É-i felének átsorolása véderdő területbe,
a D-i fele GIP-be való átsorolása.

Tervezett változás:
A terület jelenlegi állapotához való igazítása, racionalizálása. Amely teoretikus jellegű a lelőhely elpusztult jellege miatt.
Irodalom, forrás:
Patay Róbert: Lelőhely bejelentő adatlapok dunavarsányi lelőhelyekről, KÖH 600/481/2004
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Lelőhely leírása:
Az Ipari Park területén az 51-es út elágazó ívétől D-re található szántóterületen korábbi leletbejelentés
alapján 2004-ben a Patay Róbert próbafeltárást végzett, amely során bronzkori település, valamint temető
és késő-avarkori, ill. Árpád-kori településre utaló jelenségeket figyeltek meg. A próbafeltárás során viszonylag kevés, nehezen megfigyelhető objektumokat tártak fel. Ez alapján egy gyér intenzitású, erősen
bolygatott lelőhellyel kell számolni a további fejlesztések során.

Irodalom, forrás:
MNM RA. 1957.62.1-2.
Patay Róbert: Lelőhelybejelentő adatlapok dunavarsányi lelőhelyekről.
KÖH 600/481/2004
Simon László: Ásatási dokumentáció Dunavarsány, Erőspuszta 2004.
KÖH 600/1986/2004
Patay Róbert: Dunavarsány, Erdőspuszta In: Régészeti kutatások Magyarországon 2004, 210.
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3. lelőhely
Lelőhely neve: Dunavarsány–Legelő sarka-dűlő
Lelőhely KÖH azonosító száma: 42068
Lelőhely koordinátái: 649000,217830
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 55-231
Lelőhely helyrajzi száma: 056/2
Lelőhely típusa: sír
Lelőhely kora: Népvándorlás kora
Lelőhely védettsége:
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen egy trepanált koponyájú 10. századi sír töredékeit találták meg. A sírban
egy 45–54 éves férfi nyugodott. A leletet a Természettudományi Múzeum 12969-es leltári számon őrzik.

4. lelőhely
Lelőhely neve: Dunavarsány–Határ út - Bajcsy-Zsilinszky út (Hősök útja 20)
Lelőhely KÖH azonosító száma: 42069
Lelőhely koordinátái: 651080,215830
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 55-213
Lelőhely helyrajzi száma: 0130/6; 0131; 0132/12,13,21,22; 997, 999-1005, 1115, 1161, 1162/1,2; 45234525
Lelőhely típusa: sír
Lelőhely kora: Népvándorlás kora
Lelőhely védettsége:
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.

Lelőhely kutatása:
Ismeretlen

Lelőhely leírása: 1963-ban lakossági bejelentés hatására Török Gyula ásatást végzett a lelőhelyen, a Hősök útja és a Határ út közötti területen. A lelőhelyen 3 avar kori sírt sikerült feltárnia. A sírokat a 8. századra, az avar időszak utolsó szakaszára helyezhetők. Kiemelkedik a 3. sír, ahol a férfit megcsonkítva
helyezték a sírba.

Tervezett változás:
A véderdő átsorolása Ev-ből Evt-be.

Lelőhely kutatása:
1963: Török Gyula ásatása

Irodalom, forrás:
Lelőhelybejelentő adatlapok dunavarsányi lelőhelyekről
Regöly–Mérei: Az ősemberi és későbbi emberi maradványok rendszeres kórbonctana. Budapest 1962,
138.
Nemeskéri János – Kralovánszky Alán – Harsányi L.: Trephined Skulls from the Tenth Century. Acta
Arch 17 (1965) 349.
Feltárási dokumentáció Dunavarsány, Legelősarka-dűlő ÁM Adt. 569–2000

Tervezett változás:
A már korábban beépítésre szánt területek átsorolása településközponti vegyes területből kertvárosias
lakó területbe. Valamint kertvárosias lakóterületből zöld területbe.

2010. SZEPTEMBER

Irodalom, forrás:
Lelőhelybejelentő adatlapok dunavarsányi lelőhelyekről
Török Gyula: Feltárási dokumentáció, Dunavarsány, Határ út-Bajcsy-Zsilinszky út. MNMA
IX.228/1963.
Török Gyula: Halottcsonkítás egy dunavarsányi avar sírba. Folia Archaeologica 1972, 183–194
Pest megyei régészeti lelőhelyek revíziója. 2007.
RégFüz 17 (1964) 56.
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5. lelőhely
Lelőhely neve: Dunavarsány–MOL 1. lelőhely
Lelőhely KÖH azonosító száma: 41317
Lelőhely koordinátái: 650390,213660
Lelőhely térképszelvény száma: EOV
Lelőhely helyrajzi száma: 0146/54,55,58; 0114/2
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: Népvándorlás kora
Lelőhely védettsége:
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Simon László a terepbejárás során a területen őskori település emlékeit találta meg. A
területen 2006-ban Gallina Zsolt a tervezett gázvezeték nyomvonalában egy ismeretlen korú gödröt és
egy népvándorlás kori objektumot és további szórványleleteket tárt fel.
Lelőhely kutatása:
1998: Simon László terepbejárása
2006: Gallina Zsolt ásatása
Tervezett változás:
A véderdő átsorolása Ev-ből Evt-be.
Irodalom, forrás:
Simon László: Régészeti lelőhelyek a MOL Rt. Százhalombatta-Tiszaújváros termékvezeték Pest megyei
szakaszán
Gallina Zsolt: Dunavarsány, MOL 1 lelőhely In: Régészeti kutatások Magyarországon 2006, 193.

6. lelőhely
Lelőhely neve: Dunavarsány–Sport utca
Lelőhely KÖH azonosító száma: 42073
Lelőhely koordinátái: 649070–215730
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 55-231
Lelőhely helyrajzi száma: 1973-1985, 2084/2,11,12,19-23,41-43; 1987/1-3, 1988/1-2, 1989/2, 1992,
2000/2, 1986
Lelőhely típusa: temető, település
Lelőhely kora: Középkor
Lelőhely védettsége:
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: Az utca fölött egy az utcától délre húzódó homokdombon Tettamanti Sarolta a megnyitott homokbányában középkori sírok kerültek elő. A lelőhely területén a Petőfi Tsz. lakótelepet épített, a
beruházást megelőző feltárás során előkerült a templom körüli temető. A 40 x 60 méteres területen több
rétegű temető volt, a több száz sír fekszik, a középső részben egy 8 x 10 méteres területen nem voltak
sírok, azonban ezen a részen nagy számban voltak omladékok és itt egy római kori oltárkő is előkerült.
Falakat azonban a feltárás során nem kerültek elő. Tettamanti Sarolta véleménye szerint a hódoltság végét követően bontották ki az alapfalakig, hogy az építőanyagot újra hasznosítsák.
A temető nyugati részén 38 sír került elő, jórész melléklet nélküli középkori vázak voltak, azonban az
egyik gyermeksírban veretekkel díszített gótikus bőröv maradványai kerültek elő. Előkerült egy Anjouliliomos párta is. Egy másik koponyát, amely gyöngydíszt tartalmazott in situ emelték ki a kutatók. A
lelőhely korát II. András obulusa keltezi, a szórvány lelet az Árpád-kori kezdetekre utal, míg a sírleletek
a 13-14. századra keltezhetőek.
Lelőhely kutatása:
1978: Tettamanti Sarolta terepbejárása
Tervezett változás:
Nem érinti.
Irodalom, forrás:
Lelőhelybejelentő adatlapok dunavarsányi lelőhelyekről
RégFüz 32 (1979) 116.
Pest megyei régészeti lelőhelyek revíziója. 2007.
Tettamanti Sarolta: Ásatási dokumentáció, Dunavarsány-Sport utca, 1978. ÁM Adt. 341–93
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7. lelőhely
Lelőhely neve: Dunavarsány–Árpád út - Akácfa utca
Lelőhely KÖH azonosító száma: 42087
Lelőhely koordinátái: 652140 – 214189
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 55-231
Lelőhely helyrajzi száma: 503, 514, 526, 527/1-2, 592
Lelőhely típusa: temető
Lelőhely kora: Római-kor – szarmata
Lelőhely védettsége:
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.

8. lelőhely
Lelőhely neve: Dunavarsány–Dunavarsány I. lh., Hosszú-dűlő
Lelőhely KÖH azonosító száma: 45825
Lelőhely koordinátái: 649400 – 215680
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 55-231
Lelőhely helyrajzi száma: 094/11-16
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.

Lelőhely leírása: Házalapozás közben szarmata sír került elő a területen A halott lábai között elhelyezett
tál a 4. századra keltezi a temetkezést.

Lelőhely leírása: Az egykori Petőfi Tsz. üzemegységei között a Tiszaújváros-Százhalombatta MOL vezeték nyomvonalának terepbejárása során egy Árpád kori település maradványait figyelték meg közepes
leletsűrűség mellett.

Lelőhely kutatása:
1958: Horváth Attila ásatása

Ugyanitt a 2006-ban végzett megelőző feltárás során mindössze egy népvándorláskori és egy ismeretlen
korú objektum került elő.

Tervezett változás:
Nem érinti.

Lelőhely kutatása:
2004: Ecsedy István, Kovács Ágnes, Patay Róbert terepbejárása
2006., Gallina Zsolt ásatása

Irodalom, forrás:
Lelőhelybejelentő adatlapok dunavarsányi lelőhelyekről
RégFüz 1958, 43.
Horváth Attila: Feltárási dokumentáció, Dunavarsány, Árpád utca 11., 1958. MNMA 209.D.III.
Pest megyei régészeti lelőhelyek revíziója. 2007.

Tervezett változás:
A már korábban beépítésre szánt területek átsorolása településközponti vegyes területből kertvárosias
lakó területbe. Valamint kertvárosias lakóterületből zöld területbe.
Irodalom, forrás:
Lelőhelybejelentő adatlapok dunavarsányi lelőhelyekről
Kulcsár Valéria: Örökségvédelmi hatástanulmány a MOL Rt. Százhalombatta-Tiszaújváros (Pest megyei
szakasz)
Régészeti kutatások Magyarországon, 2006., 193. o.
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9. lelőhely
Lelőhely neve: Dunavarsány–Dunavarsány II. lh,, Dunavarsány délnyugat
Lelőhely KÖH azonosító száma: 45827
Lelőhely koordinátái: 648780 – 215176
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 55-231
Lelőhely helyrajzi száma: 0105/22,23
Lelőhely típusa: szórványlelet
Lelőhely kora: Római-kor – szarmata
Lelőhely védettsége:
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.

10. lelőhely
Lelőhely neve: Dunavarsány–Dunavarsány III. lh., Tölgyerdei saroktól keletre
Lelőhely KÖH azonosító száma: 45830
Lelőhely koordinátái: 650624 – 217035
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 55-213
Lelőhely helyrajzi száma: 036/16
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: Népvándorlás kora
Lelőhely védettsége:
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.

Lelőhely leírása: A területen a Tiszaújváros-Százhalombatta MOL vezeték nyomvonalának terepbejárása
során mindössze két kopott szarmata kerámiatöredéket gyűjtöttek. A feltárás során régészeti jelenséget
nem figyeltek meg.

Lelőhely leírása: A területen a Tiszaújváros-Százhalombatta MOL vezeték nyomvonalának terepbejárása
során a ritkás előfordulású leletek avar települést mutatnak. A feltárás során régészeti jelenséget nem
figyeltek meg.

Lelőhely kutatása:
2004: Ecsedy István, Kovács Ágnes, Patay Róbert terepbejárása

Lelőhely kutatása:
2004: Ecsedy István, Kovács Ágnes, Patay Róbert terepbejárása

Tervezett változás:
Nem érinti.

Tervezett változás:
Nem érinti.

Irodalom, forrás:
Kulcsár Valéria: Örökségvédelmi hatástanulmány a MOL Rt. Százhalombatta-Tiszaújváros (Pest megyei
szakasz)

Irodalom, forrás:
Kulcsár Valéria: Örökségvédelmi hatástanulmány a MOL Rt. Százhalombatta-Tiszaújváros (Pest megyei
szakasz)
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11. lelőhely
Lelőhely neve: Dunavarsány– Dunavarsány IV. lh., Tölgyerdei saroktól délre
Lelőhely KÖH azonosító száma: 45831
Lelőhely koordinátái: 650260 – 216557
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 55-213
Lelőhely helyrajzi száma: 036/51,52
Lelőhely típusa: szórványlelet
Lelőhely kora: ismeretlen kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen a Tiszaújváros-Százhalombatta MOL vezeték nyomvonalának terepbejárása
során mindössze egy kopott,, korongolt, bizonytalan korú kerámiatöredéket gyűjtöttek. A feltárás során
régészeti jelenséget nem figyeltek meg.
Lelőhely kutatása:
2004: Ecsedy István, Kovács Ágnes, Patay Róbert terepbejárása

1. azonosítatlan lelőhely
Lelőhely neve: Dunavarsány– MHSZ–lőtér Árpád–kori telep
Lelőhely KÖH azonosító száma: Nincs
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A területen 1970-ben egy Árpád-kori település maradványait regisztrálták.
Lelőhely kutatása:
Nem ismert.
Tervezett változás:
Nem érinti.
Irodalom, forrás:
Dunavarsány– MHSZ–lőtér Árpád–kori telep. MNMA III. 5/1871

Tervezett változás:
A már korábban beépítésre szánt területek átsorolása kertvárosias lakó területből véderdő területbe.
Irodalom, forrás:
Lelőhelybejelentő adatlapok dunavarsányi lelőhelyekről
Kulcsár Valéria: Örökségvédelmi hatástanulmány a MOL Rt. Százhalombatta-Tiszaújváros (Pest megyei
szakasz)
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II. Tervezett változtatási szándék
A jelenleg érvényben lévő településszerkezeti terv sok olyan jelenleg még meg nem valósult fejlesztési
területet tartalmaz, amely a település fejlődése szempontjából túlzónak, vagy a jelen gazdasági helyzetben nem megvalósíthatónak bizonyult. A tervezés elsődleges célja a települési érdekek figyelembevételével a terv racionalizálása.
A racionalizálás és módosítások szempontjai:
- lakóterületi fejlesztések mérséklése: a település önkormányzata általános célként fogalmazta meg,
hogy nem kívánja a jelenlegi településszerkezeti tervben szereplő lakóterületi fejlesztés lehetőséget
teljes mértékben kihasználni, a túlzott lakosságszám növekedés elkerülése érdekében;
- lakosság növekedés és infrastrukturális ellátottság egyensúlyának megteremtése;
- kapcsolati rendszer javítása és a jelenlegi struktúrához való igazítása;
- területhasználatok közötti konfliktusok mértékének csökkentése;
- szomszédos településekkel való újabb összenövések megakadályozása;
- agglomerációs tervi térségeknek való megfelelés biztosítása, a már megvalósult beépítésektől való
eltekintéssel.
A. Új fejlesztési területek
Új beépítésre szánt területi fejlesztések:
1. Nagyvarsány új kertvárosias lakóterületi fejlesztést határozott el a településrészhez szorosan kapcsolódóan, attól észak-keletre, a tervezett új (Nagyvarsányt és Kisvarsányt összekötő) gyűjtőút mellett. A fejlesztést a település történelmi hagyományai indokolják. A fejlesztési terület nem érinti az
agglomerációs terv erdőgazdálkodási térségét és az ezen túlmenő valós erdőfoltokat. A fejlesztési terület 30%-os csökkentését határozta el a település a lovastanyához kapcsolódó új állattartó mezőgazdasági terület kijelölése érdekében, helyette gazdasági rendeltetésű erőterülete jelölt ki a területen,
amely a visszavonások (C13) között kerül szerepeltetésre.
2. Az 51-es út nagyvarsányi belterületi szakaszának túloldalán egy telek mélységű kereskedelmi gazdasági terület kerül újonnan kijelölésre a jelenleg érvényben lévő terv szerinti védelmi rendeltetésű
erdőterület egy részén (jelenleg még szántó terület). Ez a fajta átalakulás ma már nyomokban megjelenik a mezőgazdasági területek főúthoz közeli végében. Ezzel párhuzamosan javasolt a terület belterületbe való vonása.
3. Kisvarsány új északi lakóterületeihez kapcsolódóan, annak legészakibb részén, az érvényes terv
zöldterületet jelöl. A terv ennek a területnek a kereskedelmi gazdasági területi hasznosítását javasolja, a lakóterület kiszolgálására. Kijelölése a szennyvíztisztító telepen elhelyezkedő építmények által meghatározott 300 m-es védőtávolság figyelembevételével lehetséges.
Új beépítésre nem szánt területi fejlesztések:
4. Új állattartó mezőgazdasági terület kerül kijelölése lakossági igény alapján a meglévő
lovastanyához kapcsolódóan, attól dél-keletre, a terület jelenleg gazdasági rendeltetésű területi besorolásban van. A területet az agglomerációs terv erdőgazdálkodási térsége érinti, amely nem tiltja a
beépítésre nem szánt területi besorolást, az előírás megfelelő mértékig. Az új fejlesztéssel kapcsolatban megjegyzendő, hogy az egyeztetésre megküldött tervből két fejlesztés törlésre került, ahol védelmi rendeltetésű erdő besorolásból mezőgazdasági általános fás területté került volna átsorolásra.
5. A Naprózsa lakóparktól dél-keletre található terület (az út dél-nyugati oldalán), a jelenleg érvényben
lévő terv gazdasági erdő területként kezeli. Lakossági igény alapján a terület mezőgazdasági általános fás területté kerül átsorolásra. A területet az agglomerációs terv erdőgazdálkodási térsége érinti,
amely nem tiltja a beépítésre nem szánt területi besorolást, az előírás megfelelő mértékig.
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6. Új állattartó mezőgazdasági terület kerül kijelölése lakossági igény alapján a meglévő
lovastanyához kapcsolódóan, attól észak-nyugatra. (086/4 hrsz), a terület jelenleg védelmi rendeltetésű erdő besorolásban van. A területet az agglomerációs terv erdőgazdálkodási térsége érinti, amely
nem tiltja a beépítésre nem szánt területi besorolást, az előírás megfelelő mértékig. Az új fejlesztéssel kapcsolatban megjegyzendő, hogy az egyeztetésre megküldött tervből két fejlesztés törlésre került, ahol védelmi rendeltetésű erdő besorolásból mezőgazdasági általános fás területté került volna
átsorolásra.
7. A Naprózsa lakóparkhoz a településről vezető úthoz továbbiakban északi oldalról kapcsolódó területet, a jelenlegi terv gazdasági erdő területként kezeli, a valóságban pedig egy belső lakóudvarként és
körülötte művelt erdőként működő terület. Lakossági igény alapján a terület mezőgazdasági általános fás területté kerül átsorolásra, amelyet az agglomerációs terv erdőgazdálkodási térsége nem tilt,
amennyiben a teljes térségben maximum 10 % beépítésre nem szánt terület kerül kijelölésre.
B. Módosításra kerülő területek
Tervezett összekötő településközpont
1. Nagyvarsányt és Kisvarsányt összekötő új gyűjtőút mentén a jelenleg érvényes településszerkezeti
terv egy hangsúlyos új településközpont kialakítására tett javaslatot, de megvalósulása a mai napig
elmaradt. A település a jelenlegi tervezési folyamat kapcsán kialakított új településfejlesztési koncepciója alapján a két településrész összenövését a továbbiakban is támogatja, de kevésbé hangsúlyos és a jelenlegi telekstruktúrát maximálisan figyelembe vevő módon, hogy a fejlesztés minél
inkább megvalósítható legyen. A koncepció abban is döntött, hogy a terület beépítésének intenzitását
is csökkenti, amely szerint a lakóterületi fejlesztések területe ugyan nő, de kisvárosi beépítés helyett kertvárosias lazább beépítést javasol, amely az egész településre jellemző. Egy helyen tartja
meg továbbra is a kisvárosias intenzitást, a terület súlypontjában. A településközpont vegyes területek arányának csökkentését és racionalizálását is elhatározza a terv. A területi csökkentést indokolja a kisvarsányi új kialakulóban lévő lakóterületen az Önkormányzat által megvalósítani kívánt új
bővített településközpont, amelynek része a település új általános iskolája (B8. módosítási terület). A
településközpont vegyes területek ezen túlmenő racionalizálása pedig a koncentráltabb gócpont jellegű megjelenés a gyűjtőút mentén, nem pedig a folyamatosan végigfutó, amelyet a jelenleg érvényben lévő terv képvisel. A közparkok területe arányaiban lényegében nem változott, de szintén racionalizáltabb, összevontabb, központibb területi elhelyezést javasol a jelen tervmódosítás, vásártéri
szereppel. Az új összekötő városközpont területén, a központi jelleghez kapcsolódóan, annak erősítésére új területfelhasználási egységek megjelenése is javasolt: különleges sportterület és kereskedelmi szolgáltató terület, fő tér.
Egyéb beépítésre szánt területek módosítása:
2-5. A Kisvarsányhoz és Nagyvarsányhoz szorosan kapcsolódó meglévő és tervezet iparterületek kereskedelmi gazdasági területbe történő átsorolása javasolt, a lakóterületekhez való közelsége miatt, a
zavaró hatás mérséklése érdekében. A településen marad elegendő ipari gazdasági terület, ahol elhelyezhetővé válnak a zavaróbb hatású funkciók.
6. Nagyvarsány területén jelenleg elegendő kialakult településközpont vegyes terület található. A kisvarsányi tervezett iskolafejlesztés pedig a nagyvarsányi igényeket is kielégíti. Jelen településközpont
vegyes terület, ezen túlmenően nem volt megfelelő strukturáltsággal elhelyezve. Mindezek alapján a
terv javaslatot tesz a terület kertvárosias lakóterületként való fejlesztésére.
7. Kisvarsányban a főutca szerepét betöltő Kossuth Lajos utca mentén a jelenleg érvényes tervben
kertvárosias lakóterületek jelentős része településközpont vegyes területté került átsorolásra. A te-
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rület jelentős részén már ma is az ebbe a területfelhasználási kategóriába sorolható tevékenységek találhatók (óvoda, iskola, üzletek, stb.), illetve erősítendő a terület további ilyen irányú átalakulása.

C. Tervezett fejlesztések visszavonása
Beépítésre szánt területből beépítésre szánt területté való átminősítések:

8. Kisvarsány új kertvárosias lakóterületi fejlesztésének azon részén, ahol még nem valósult meg a fejlesztés, településközpont vegyes terület bővítése került kijelölésre. A település Önkormányzata folyamatban lévő iskolafejlesztési projekttel rendelkezik a területre. Az B1. pontban szereplő a két településrészt összekötő út mentén érvényes tervben szereplő új településközpont szerepének részbeni
áthelyezése kerül jelen területre.

1. A Naprózsa-lakópark és a „V8” megnevezésű lakóterület fejlesztés közötti kisvárosias lakóterületi
fejlesztés különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi területfelhasználásba kerül visszasorolásra. A visszasorolás legfontosabb indoka újabb szatellit településrész megvalósulásának elkerülése.

9. Nagyvarsány déli részén található különleges sportterület északi részének átsorolását javasolja a terv
kertvárosias lakóterületbe. A terület átsorolását lakossági igény alapján teszi a terv, önkormányzati
egyetértéssel. A terület apró telkes átalakulása is lakás elhelyezés céljára teszi alkalmassá. Lakossági
igény alapján a terület 1 telekkel növekedett.

Beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt területté való átminősítések:

10. Kisvarsányi temető mellett az erdőbe beékelődő kertvárosias lakóterület átsorolását javasolja a terv
falusias lakóterületbe, hiszen a kialakítás jellege ehhez a területfelhasználáshoz igazodik.
11. A kisvarsányi új településközpont átértékelése kapcsán jelen módosítási terület településközpont
vegyes területből kertvárosias lakóterületté kerül módosításra. A terület jelenleg beépítetlen.
12. Nagyvarsány azon kertvárosias lakóterületeinek átsorolása településközpont vegyes területté, ahol
a valóságban a településrész oktatási és művelődési szerepkört betöltő intézményei találhatók.
13. Az Ipari Park területét a település egységesen kívánja kezelni, ezért a jelenleg kereskedelmi gazdasági besorolású területeket át kívánja sorolni ipari gazdasági területté.
14. A Duna-parton a már beépült hétvégiházas üdülőterületek nem felelnek meg az OTÉK építési övezete által biztosított paramétereknek, ezért a terület kezelhetősége érdekében a település a már beépült
területet különleges beépítésre szánt rekreációs területté kívánja átsorolni.
Egyéb beépítésre nem szánt területek módosítása:
15. Nagyvarsány és a lovastanya között a jelenlegi terv által általános mezőgazdasági területként kezelt
terület a valóságban és részben földhivatalilag is erdő, ezért gazdasági erdőterületi átminősítése javasolt. A módosítás a tervből törlésre került.
16. A Naprózsa-lakópark és az Ipari Park közötti területet a jelenleg érvényes terv teljes egészében védelmi erdőterületként kezeli. A tervmódosítás a terület gazdasági erdőterületbe történő átsorolását
javasolja. A terület erdő funkciójának megtartása fontos, de a faállomány hasznosíthatósága érdekében ez a módosítás javasolható. Az erdő az Ipari Park irányában a gazdasági erdő művelése esetén is
tudja biztosítani a lakóterület védelmét, megfelelően ütemezett erdőhasznosítás esetén.
17. A kisvarsányi új településközpont (új iskola) környékén a közpark fejlesztés indokolt. A jelenleg
érvényben lévő terv ezeken a területeken lakóterületi, illetve településközpont vegyes területi fejlesztést tervezett.

2. Az 51. és 510. számú főutak közötti teljes területen a jelenleg érvényes terv tartalék ipari és kereskedelmi gazdasági terület jelöl. A megyei terv közigazgatási határ mentén 200 m-es sávban nem ajánlja
új beépítésre szánt terület kijelölését. Jelen tervmódosítás ezt az ajánlást kívánja figyelembe venni,
amikor a közigazgatási határhoz közeli 200 m-es sávot visszasorolja gazdasági erdőterületbe.
3. Az 52101. j. bekötő út szennyvíztisztítóval átellenes oldalán a jelenlegi terv tartalék ipari gazdasági
területet jelöl, ez a tervből törlésre kerül. A terület egy része önkormányzati tulajdonban van. A
szennyvíztisztítóhoz kapcsolódó szikkasztó terület a védőtávolsága gyanánt az Ipai Park mellett
csökkentésre került, így szükségessé vált a hiányzó terület pótlása. A település a saját területén kívánja megoldani a különleges beépítésre nem szánt folyékony hulladék szikkasztására szolgáló
terület pótlását. Az új szikkasztó terület és a Kisvarsányi új lakóterület között a védőtávolságából
fakadó területen gazdasági erdő területfelhasználást javasol a terv.
4. A Naprózsa-lakópark és a „V8” megnevezésű lakóterület fejlesztés közötti tartalék lakóterületi fejlesztések általános fás mezőgazdasági területté történő visszaminősítése javasolt. A visszaminősítést több indok is alátámasztja: a területek jelentős részét érinti az agglomerációs terv erdőgazdálkodási térsége, amely területén nem jelölhető ki új beépítésre szánt terület, illetve megvalósulásuk esetén újabb szatellit településrészek keletkeznének, amelyek infrastrukturális ellátását az önkormányzat
nem tudja felvállalni.
5. A település keleti részén található bányatavak közül a legdélebbi körül a jelenleg érvényes terv üdülőházas üdülőterületi fejlesztést tartalmaz. Az önkormányzat ezzel a fejlesztési elképzeléssel nem kíván élni. A terület egészségügyi erdőterületbe kerül visszasorolásra. Ezt a visszasorolást az agglomerációs tervben szereplő erdőgazdálkodási térséggel való érintettség is indokolja. A terület azon részén, ahol bányató került kialakításra az üdülőházas üdülőterület vízgazdálkodási területté került
visszasorolásra.
6. Nagyvarsányban a temető környékén tervezett kisvárosias lakóterület fejlesztés egy részét az agglomerációs terv erdőgazdálkodási térség érintettsége okán, illetve mivel a terület valóban erdővel borított gazdasági erdő területéhez csatolja a terv.
7-8. Nagyvarsány déli területeihez kapcsolódó településközpont vegyes területi fejlesztéseket az önkormányzat nem kívánja megvalósítani, ezek a területek visszaminősítésre kerülnek egészségügyi erdőterületté (C7) ill. általános mezőgazdasági területté (C8). A jelen területek visszaminősítését az is
indokolja, hogy a területen jobb minőségű szántó és legelő területek találhatók, míg Nagyvarsány településrész északi irányban történő új lakóterületi fejlesztései (A1 jelű fejlesztési terület) kevésbé értékes mezőgazdasági területeket vesznek igénybe.
9. Kisvarsány északi részén a külterületbe beékelődő falusias lakóterület azon része amely még nem
valósult meg és jelenleg is erdő, visszaminősítésre kerül gazdasági erdő területté. A visszasorolást
a terület agglomerációs terv szerinti erdőgazdálkodási térséggel való érintettsége is indokolja.
10. A déli bányatavak kapcsán a vasúthoz legközelebb eső két bányató esetén (a délebbi tó esetén annak
csak keleti fele) és a körülöttük elképzelt fejlesztéseket (kertvárosias lakóterület, különleges beépí-
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tésre nem szánt sportolási célú terület, zöldterület, egészségügyi-szociális és turisztikai rendeltetésű
erdőterület) a település nem tervezi megvalósítani. A terület általános mezőgazdasági területté történő visszamínősítését határozta el az önkormányzat, a meglévő lakóterületek irányában pedig egy
30 m széles véderdő sáv kialakítását.
Beépítésre nem szánt területből beépítésre nem szánt területté való átminősítések:
11. Az 51-es főút mentén található ipari gazdasági terület azon részén, ahol azt keresztezi a Barátság II.
kőolajvezeték a terület védelmi erdőterületté kerül visszasorolásra.
12. A szennyvíztisztító teleptől nyugatra található különleges beépítésre nem szánt tisztított folyékony
hulladék elhelyezési területet a rávonatkozó 300 m-es védőterület kapcsán az ipari park felé csökkenti a terv, helyette gazdasági erdő terület kijelölésére tett javaslatot.
13. Az „A1” lakóterületi fejlesztés kapcsán a település 30 %-os visszalépést határozott el, a
lovastanyához kapcsolódó új állattartó mezőgazdasági terület megvalósítása érdekében. A terület a
jelenle érvényes tervben általános mezőgazdasági besorolású. A visszalépés alapján gazdasági rendeltetésű terület besorolásba kerül, amely lakóterületet elválasztaná az új állattartó mezőgazdasági
területtől.
14. A lovas tanyához észak-keletről csatlakozó apró általános mezőgazdasági területek visszasorolásra
kerültek gazdasági erdőterületté, amely részben a Naprózsa-lakópark védelmét is célozza.
15. A Duna-parton a kijelölt hétvégi házas területek legdélebbi része a Nemzeti Ökológiai hálózat részét
képezi, ezét azon része, amely még nem került telkesítésre védelmi rendeltetésű védett erdővé került visszasorolásra.
D. Racionalizálások és pontosítások
1. A Duna-parti út és az 51-es főút között elhelyezkedő fejlesztési elképzelések a mai napig nem valósultak meg. Ennek legfőbb indoka a területet meghatározó tervezett evezős versenypálya túlságosan
konkrét meghatározása (funkcióban és vonalakban) és ezáltal a hozzá kapcsolódó egyéb idegenforgalmi fejlesztések (hétvégi házas és üdülőházas üdülőterületek, különleges egészségügyi, sportolási
területek és az ezeket feloldó vízfelületek, zöldterületek és erdőterületek) sem valósultak meg. A jelenlegi tervmódosítás azt tűzte ki céljául, hogy a területre meghatározott konkrét fejlesztést általános
formában meghagyva, de egyéb hasonló típusú fejlesztés megvalósítását támogatva átértékeli és egy
racionálisabb megvalósítást tesz lehetővé. Az új fejlesztési javaslatban a különleges funkció a meghatározó beépítésre szánt idegenforgalmi–egészségügyi és beépítésre nem szánt sportolási sajátossággal meghatározva. Lakossági igény alapján a település úgy döntött, hogy a duna-parti üdülőterület mellett kijelölésre javasolt védelmi rendeltetési erdőterület törlésre került és az 51-es főút mentén került kijelölésre, amely nem minősül módosításnak a jelenleg érvényben lévő terv alapján.
2. A déli bányatavak környékén is szükségessé vált a jelenleg még meg nem valósult fejlesztési elképzelések átértékelése. Ennek egyik indoka, hogy a megvalósult bányatavak helye és mérete (~10 ha
többlet) nem a jelenleg érvényben lévő településszerkezeti terv szerinti. Ezáltal az egyéb fejlesztések
területe már csökkentésre került a tervmódosításban.
Ezen túlmenően a település célját tükrözi, hogy a beépítésre szánt területi fejlesztések (a tavak méretnövekedésétől függetlenül), még jobban csökkentésre kerüljenek, elkerülve a terület jelenlegi érvényes fejlesztési elképzelések alapján kialakítható túlzott mértékű beépülését. Lényegi visszalépés
figyelhető meg a beépítésre szánt területek mértékében: a kertvárosias lakóterület, a településközpont vegyes terület és a hétvégiházas üdülőterületek mérete jelentős mértékben lecsökken. A megjelenő új ellátást szolgáló különleges terület kevés és azt a célt szolgálja, hogy ott a lakó funkció kizárásával kizárólag a terület ellátása valósulhasson meg. A beépítésre nem szánt területek mérete jelentős mértékben megnő, ezáltal a zöldfelületi borítottság sokkal kedvezőbb mértékűvé válhat.
2010. SZEPTEMBER

3. A település keleti részén elhelyezkedő bányatavak esetén szintén érvényes, hogy nem az érvényes
településszerkezeti tervben kijelölt helyen és méretben valósultak meg (~ 4,0 ha), ennek megfelelően
a körülötte lévő tervezett és meglévő területhasználatok módosultak.
4. A dunavarsányi Taksony vezér hídtól délre eső hétvégi házas üdülőterület kertvárosias lakóterületi
átsorolása javasolt, a jelenlegi beépítettsége és használata alapján.
5. Az 51-es és 510-es sz. főutak közé eső területen a jelenleg érvényes terv különálló közmű területet
jelöl. A tervmódosítás a terület beleolvasztását javasolja a környezetében található kereskedelmi
gazdasági területbe.
6-7. A honvédségi területtől nyugatra, illetve a szennyvíztisztító területétől északra található jelenleg általános mezőgazdasági besorolású területek jelentős része korábban helyi védettségbe kapott besorolást, mivel védendő növényállománnyal rendelkezik. Emiatt és a nemzeti ökológiai hálózatban betöltött szerepük miatt a tervmódosítás a területükre természetközeli területbe való átsorolást javasol.
Az Állami Főépítész véleménye alapján a (D6.) természetközeli terület kibővítésre került egy kis területen, a Barátság II. kőolajvezeték mentén, amelyet a jelenleg érvényes terv védelmi rendeltetésű
erdőterületbe sorol.
8. Az RSD partján található hétvégiházas üdülő területek mentén, az ex-lege védett láp magasságában
még találhatók olyan nagy egybefüggő telkek, amelyek esetén még megvalósíthatók lennének a közösségi célokat is szolgáló üdülőházas üdülőterületek. A területre vonatkozó átalakulási javaslatot
a Duna-part közösségi célokra történő jobb hasznosíthatósága érdekében teszi a terv, amelyre jelenleg kevés a lehetőség. A terület ilyen irányú átalakulása kedvező lenne a Dunavarsányon élők és az
esetleg megjelenő kerékpáros- és dunai víziturizmust kiszolgáló kemping kialakítására egyaránt. Jelenleg a település nem rendelkezik ilyen célokat szolgáló Duna-parti területtel. A terület mellett halad el a tervezett EuroVelo kerékpárút nyomvonala, amely megállítása cél lehet a település számára.
A Duna-part idegenforgalmi minőségi fejlesztését és szélesebb körben történő kihasználhatóságának
megteremtését a regionális vonatkozású fejlesztési koncepciók is ajánlják.
9. Nagyvarsány déli részén található a lakóterületek és gazdasági terület közé ékelődve a jelenleg érvényben lévő terven található egy különleges sportterületként kezelt terület, amely területén részben
autósiskola is működik. Ennek megfelelően a tervmódosítás a területre a különleges terület bővebb
kiterjesztését javasolja oktatási és sportolási funkcióval.
10. A jelenleg érvényes településszerkezeti terv nem terjed ki a Domariba-sziget dél-nyugati felére és a
mellette húzódó Duna szakaszra. A jelenlegi tervmódosítás ezt a kiegészítést megteszi és a Duna és a
holtág területét vízgazdálkodási területbe, a sziget területét pedig védelmi erdőterületbe sorolja.
11. A dunavarsányi Taksony vezér híd kivezetése mellett található a jelenleg érvényes terv által
kertvárosias lakóterületként, ipari gazdasági területként és közterületként kezelt területek átsorolásra
kerültek kereskedelmi gazdasági területté, mivel tényleges funkciójuk ehhez a
területfelhasználáshoz tartozik.
12. A jelenleg érvényes terv Nagyvarsány 51-es út menti területeit kertvárosias lakóterületek közé sorolja, egyes területein kereskedelmi intézmény elhelyezésének lehetőségével (piktogram). Jelen terv a
kialakult állapotokat követve és ennek tovább fejlődését megengedve kereskedelmi gazdasági területeket jelölt ki. Az átalakulást az 51-es út mentén kialakuló zajhatás is indokolja, illetve az új fejlesztések között szereplő az út túloldalán megengedésre kerülő új kereskedelmi gazdasági terület is
(A2).
13. Az Ipari Park mellett közvetlenül az 51-es úthoz csatlakozva található egy kialakult ipari gazdasági
terület. A jelenleg érvényes terv ezt a területet zöldterületbe sorolja, így itt a terv pontosítása szükséges.
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14. A terv a nagyvarsányi temető bővítési terület kismértékű csökkentését javasolja, helyette fejlesztésből kimaradó rész erdőként történő további hasznosítását (gazdasági erdő) javasolja. A temető a korábbi javaslat alapján szinte teljesen határossá válhatott volna a szomszédos gazdasági területtel,
amely kegyeleti indokok alapján nem lenne kedvező.

25. Taksony melletti tartalék ipari gazdasági terület majdnem egésze visszasorolásra került gazdasági
erdőterületté (C2.). A fennmaradó kis terület a kereskedelmi gazdasági területhez került
hozzásoolásra. Ezt a módosítást is tartalmazta az egyeztetési tervdokumentáció, csak kiemelésre nem
került.

15. A vasúti átkelő környékén található zöldterületet a jelenleg érvényben lévő terv vasútterületként kezeli, a jelenlegi terv pontosítja a terület besorolását közkert területek közé. A pontosítás a tervből
törlésre került.

26. A jelenleg érvényben lévő tervben folyékony hulladék szikkasztó területhez északról csatlakozó
egészségügyi erdőterület helyett védelmi rendeltetésű védő erdőterület kerül kijelölésre. Ezt a módosítást is tartalmazta az egyeztetési tervdokumentáció, csak kiemelésre nem került.

16. A Forrás-lakóparkhoz tartozó jelenleg üdülő területi besorolású, de jobbára lakóépületekkel beépült
terület átsorolását javasolja pontosításként az Önkormányzat hétvégiházas üdülőterületből
kertvárosias lakóterületté. A pontosítás a tervből törlésre került.

27. Kisvarsány területén a Bethlen utcában honvédelmi területet jelöl a jelenleg érvényes terv, amelyet a
valóságnak megfelelően kertvárosias lakóterületté sorol át a terv. Ezt a módosítást is tartalmazta az
egyeztetési tervdokumentáció, csak kiemelésre nem került.

17. A „V8”-as jelű lakóterületi fejlesztést már a jelenlegi településrendezési terv is tartalmaz. A pontosítás a területen áthaladó szénhidrogén vezetékek érvényes tervben lévő pontatlan megjelenése miatt
volt szükség. A kertvárosias lakóterületi fejlesztési szándék nem változik. Az Állami Főépítész véleménye alapján, a Barátság II. kőolajvezeték mentén kijelölésre került gazdasági erdőterület közparkba kerül átsorolásra.

28. A lovastanyához észak-nyugatról kapcsolódó jelenleg általános mezőgazdasági besorolású területet
mezőgazdasági állattartó területté sorolja át a terv a terület egységes kezelhetősége érdekében. Ezt
a módosítást is tartalmazta az egyeztetési tervdokumentáció, csak kiemelésre nem került.

18. Jelen pontosítás a Naprózsa lakópark jelenleg folyamatban lévő egyeztetés alatt álló tervének beépítése a tervbe. E terv szerint a Barátság I. kőolajvezetékhez kapcsolódó jelenleg közparkként kiszabályozott terület azon részén, amely nem érintett az ott húzódó vezetékek védőtávolságaival
kertvárosias lakóterületként és településközpont vegyes területekként kerültek besorolásra. A
pontosítás a tervből törlésre került.

1. Jelen pontosítás a Naprózsa lakópark jelenleg folyamatban lévő egyeztetés alatt álló tervének beépítése a tervbe. E terv szerint a Barátság I. kőolajvezetékhez kapcsolódó jelenleg közparkként kiszabályozott terület azon részén, amely nem érintett az ott húzódó vezetékek védőtávolságaival
kertvárosias lakóterületként és településközpont vegyes területekként, illetve zöldterületként
kerültek besorolásra.

19. A volt tehenészettől dél-nyugatra elhelyezkedő mezőgazdasági legelő terület véderdő területté való
átsorolása javasolt kis területe és erdők közé való beékelődése okán.

2. A Sun-Resident tó körül szintén folyamatban van jelenleg településszerkezeti terv módosítása, amely
mint módosítás került beépítésre jelen tervbe. A területre vonatkozó terv elfogadása esetén a területre
vonatkozó módosítások jelen tervből törlésre kerülnek.

20. A Domariba-sziget északi végén elhelyezkedő terület funkciójában nem felel meg a jelenlegi
hétvégiházas besorolásnak, ezért a terület funkciójának megfelelően üdülőházas üdülőterületi besorolást kap jelen terv alapján. A változtatás a tervből törlésre került.
21. Az Ipari Parktól keletre található jelenleg iparterületi besorolású terület kereskedelmi gazdasági
területbe kerül átsorolásra, mivel az itt folytatott tevékenységek ennek a területhasználatnak felelnek
meg és a település ezen nem tervez változtatást.
22. A település súlypontjában lévő erdőterület közepén található erdőfolt jelenleg gazdasági erdőterületi
besorolású, a nemzeti ökológiai hálózat része, ezért védett védelmi erdőterületbe javasolt átsorolni.
Az 51-es főút mentén található helyi védelemben részesülő jelenleg védő védelmi erdőterület, szintén védett védelmi erdőterületbe kerül átsorolásra.

E Egyidejűleg készült egyéb településszerkezeti tervi módosítások

Egyéb pontosítások:
Különleges területek differenciálására javaslatot tesz a terv, az OTÉK 2008. évi módosítása alapján,
amely szerint a különleges területek beépítésre szánt és nem szánt területekké kell sorolni. A jelenleg
érvényben lévő terv még a korábban érvényben lévő jogszabály alapján ezt nem vehette figyelembe.
Tervezett gyűjtőutak nyomvonalának racionalizálása, amely a meglévő telekállapothoz igazítással történt a megvalósíthatóság érdekében.

23. Az 51-es főút melletti jelenleg kialakítás alatt álló új tavakkal érintett területet, a jelenleg érvényben
lévő terv erdőterületekként, általános mezőgazdasági és hétvégiházas üdülőterületként kezeli. A jelenlegi tervmódosítás a tervezett tavak (amelyek jelenleg kialakítás alatt vannak) területének megfelelő vízgazdálkodási területi hasznosítást, illetve körülötte beépítésre nem szánt különleges sportterületi hasznosítást javasol. Az agglomerációs terv térségei közül elsősorban a zöldövezet részét
képző mezőgazdasági térség érinti a területet, amelynek a beépítésre nem szánt területek megfelelnek. A terület legdélebbi részét érinti az erdőgazdálkodási térség, amelynek szintén meg tud felelni a
változtatás.
24. Nagyvarsány déli részén található sorházas lakóterületek kisvárosi lakóterületté kerültek átsorolásra
kertvárosias lakóterületből a meglévő adottságuk és az érvényes szabályozási tervi beépítési paramétereik is ennek felelnek meg. A pontosítást már az egyeztetési anyag is tartalmazta, csak szövegesen
nem került ekemzésre.
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2. Ábra: Új fejlesztési területek és a régészeti lelőhelyek viszonya

4. Ábra: Tervezett fejlesztések visszavonása és a régészeti lelőhelyek viszonya

3. Ábra: Módosításra kerülő területek és a régészeti lelőhelyek viszonya

5. Ábra: racionalizálások és pontosítások és a régészeti lelőhelyek viszonya
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III. Hatásvizsgálat

A. Engedélyköteles talajmunkával járó, a nagyberuházások körébe nem tartozó tevékenységek

A tervezett új fejlesztések nem érintenek ismert, vagy nyilvántartott régészeti lelőhelyet.

a., Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében
Az Kötv 22-23.§-a, továbbá A régészeti lelőhelyek feltárásának … részletes szabályairól szóló 18/2001
(X.18.) NKÖM rendelet 14.§-a szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal el kell kerülni. Ha a lelőhelyek elkerülése a földmunkával járó fejlesztés beruházás költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható meg, a beruházással
veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni. A tervezett munkálatok kizárólag a feltárás
befejezése után kezdődhetnek el. A régészeti feltárások költségét annak kell fedezni, akinek érdekében a
feltárás szükségessé vált (Kötv 19.§ (3)). A fejlesztések, beruházások tervezése során a megelőző feltárás
teljes költségét, de legalább a teljes bekerülés 9 ezrelékét kell költségelőirányzatként biztosítani a feltárás
fedezetére (Kötv 22.§.(1)).
A tervezett építési tevékenység előtt a hatályos 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény
szerint értesíteni kell a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális kirendeltségét. A szükséges megelőző kutatások elvégzéséhez a beruházás értékhatárának nyilatkozata alapján a régészeti szakszolgálattal, vagy a helyileg illetékes múzeummal kell megállapodást kötni.

A régészeti lelőhelyeket elsősorban a területfelhasználási módosítások, racionalizálások és visszavonások érintik.
A tervezett módosítások 5 darab régészeti lelőhelyet (1., 2., 3., 4., 5., 8. sz. lelőhelyek) érintenek. A módosítások többsége már korábban biztosított építési lehetőséget biztosító területfelhasználást sorol át más
területi kategóriába. Ezek területe korábban nem épült be, ezért elviekben veszélyeztethetik a lelőhelyeket.
Az 1. sz. lelőhelyet érintő racionalizáló jellegű területi átsorolás (5. ábra) csak elviekben érinti a lelőhely
területét, mert az már korábban bányaművelés során elpusztult, ezért az ott nyilvántartott lelőhely régészeti emlékeire hatást nem gyakorol a módosítás.
A 2. sz. lelőhely D-i felén a már korábban beépítésre szánt gazdasági (GKSZ) területek átsorolása iparigazdasági (GIP) területbe a korábbi besoroláshoz hasonlóan veszélyeztetheti a régészeti lelőhelyet (3.
ábra). A 2. sz. lelőhely É-i felén a már korábban beépítésre szánt gazdasági (GIP, GKSZ) területek átsorolása véderdő területbe a korábbi besoroláshoz hasonlóan szintén veszélyeztetheti a régészeti lelőhelyet
(4. ábra). A lelőhely bizonytalan kiterjedése miatt a valós veszélyeztetettséget csak próbafeltárás alapján
lehet egyértelműen meghatározni. Az eddigi feltárások során csak gyér és erősen pusztult településnyomokat találtak. Amennyiben a próbafeltárás eredményeként a tervezett építési lehetőség veszélyezteti a
régészeti lelőhelyek emlékeit akkor azt el kell kerülni, ellenkező esetben ott megelőző feltárás igényével
kell számolni.
A 3. és 5. sz. lelőhelyeket (5. ábra) hasonló módon Ev-ből Evt-be történő pusztán metodikai átsorolás
érinti. Amely változások nincsenek hatással a régészeti lelőhelyek állapotára.
A 4. és 8. sz. lelőhelyeket hasonló módon (3. ábra), egyrészt egy településközponti vegyes területből (Vt)
kertvárosias lakóterületbe (Lke) történő metodikai jellegű átsorolás, másrészt egy kertvárosias lakóból
zöld területbe való átsorolás érinti.
A 4. és 8. sz. lelőhelyeket érintő bizonytalan kiterjedése miatt, azok veszélyeztetettségét csak további
próbafeltárás alapján lehet meghatározni. Amennyiben annak eredményeként a tervezett építési lehetőség
veszélyezteti a régészeti lelőhelyek emlékeit akkor azt el kell kerülni, ellenkező esetben ott megelőző
feltárás igényével kell számolni.
A régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok, költségek
A régészeti örökség védelme érdekében különös gonddal kell eljárni az építési és művelési ág változások
kapcsán, mivel bármilyen, a föld felszíne alá mélyedő kivitelezési munkával elpusztulhatnak a régészeti
örökség elemei.
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B. Nagyberuházások körébe tartozó tevékenységek esetében
Az oktatási és kulturális miniszter 21/2007. (III. 26.) OKM rendelete a nagyberuházásokkal kapcsolatos
régészeti kötelezettségekről az alábbiakban rendelkezik.
Nagyberuházásnak számít az a beruházás, amely a nettó 500 millió forintos értékhatárt meghaladja, függetlenül annak területi kiterjedésétől vagy helyszínétől.
A beruházó nyilatkozni köteles, hogy a tervezett be ruházás nagyberuházásnak számít-e. Nagyberuházás
esetén - terepbejárási dokumentációt is tartalmazó - az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003.
(II. 20.) NKÖM rendeletnek megfelelő hatástanulmányt kell készíteni. A földmunkával járó változtatás
teljes kiterjedésére vonatkozóan mind az előkészítő munkálatok, mind a kivitelezés tekintetében régészeti megfigyelést kell biztosítani, a régészeti lelőhelyeken, pedig megelőző feltárást kell végezni. A régészeti lelőhelyeken feltárásra csak azokon a helyeken kerül sort keríteni, ahol a beruházás a talajt a jelenlegi talajszintnél 30 cm-nél, illetve a humuszréteg alsó szintjénél mélyebben érinti, vagy ahol a régészeti
jelenségeket a beruházás egyéb módon veszélyezteti. Veszélyeztetésnek számít különösen a földmunkával, anyagkitermeléssel vagy építkezéssel történő megsemmisítés vagy megbolygatás, az állapotváltozással járó elfedés.
C. Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni.
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is törekedni kell
a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. Ha bármilyen tevékenység során váratlan régészeti
emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (kivitelező, beruházó) az örökségvédelmi törvény 24.§-a értelmében köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni és az emlék vagy lelet előkerülését az önkormányzat jegyzőjének és a területileg illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni és a helyszín, valamint a
lelet őrzéséről gondoskodni, valamint a régészeti feltárás lehetőségét biztosítani. Melyek elmulasztása
büntetőjogi felelőséggel jár.
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IV. Összefoglalás
Azonosított régészeti lelőhelyek
Dunavarsány területén 11 darab a KÖH által is nyilvántartott régészeti lelőhelyről van adatunk mostanáig.
A tervezett változások hatása
A tervezett módosítások 6 darab régészeti lelőhelyet (1., 2., 3., 4., 5., 8., sz. lelőhelyek) érintenek.
Az elpusztult 1. sz. lelőhely esetében nem várható a régészeti örökséget érinti hatás.

V. Nyilatkozat

A Dunavarsány Településszerkezeti és Szabályozási terv Örökségvédelmi Hatástanulmányának Régészeti fejezetét készítő régész nyilatkozik, hogy a régészeti tanulmányt a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendeletnek
és a hatósági előírásoknak megfelelően készítette el, a tervezett megoldások megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.
Továbbá nyilatkozik, hogy a tanulmány elkészítésére az érvényes szakirányú felsőfokú régész végzettsége alapján jogosult.

A 4., 8. sz. lelőhelyeket érintő metodikai jellegű átsorolás nem veszélyezteti a lelőhelyeket önmagában.
Sőt két esetben a zöld területbe való átsorolás inkább azok megóvását segíthetik elő.
Vágner Zsolt, sk. okleveles régész
Oklevélszám: 459/2002

A 3., 5. sz. lelőhelyeket érintő metodikai jellegű átsorolás nem veszélyezteti a lelőhelyeket.
A 2. sz. lelőhely esetében a már hatályos tervben szereplő besoroláshoz képest csupán metodikai jellegű
átsorolás önmagában nem veszélyezteti a lelőhelyet.

Pécel, 2010. február 18.

Azonban a 2., 4. és 8. sz. lelőhelyek et érintő módosítási területek jelenleg még nem épültek be, illetve
nem kerültek beerdősítésre, emiatt a későbbi beruházások kapcsán elviekben veszélyeztetettek lehetnek a
lelőhelyek egyes részei.
Azonban meg kell jegyezni, hogy a 2., 4. és 8. sz. lelőhelyek bizonytalan kiterjedése miatt, azok veszélyeztetettségét csak további próbafeltárás alapján lehet meghatározni. Amennyiben annak eredményeként
a tervezett építési lehetőség veszélyezteti a régészeti lelőhelyek emlékeit akkor azt el kell kerülni, ellenkező esetben ott megelőző feltárás igényével kell számolni.
Kutatási igény:
A régészeti lelőhelyek az elmúlt száz év különböző gyűjtései, kisebb területeket érintő terepbejárásai,
leletmentései, megelőző feltárásai alapján ismertek. A nagy külterülettel rendelkező település területén,
azonban sajnos máig nem került sor egy átfogó régészeti topográfiai célú vizsgálatra. A megelőző feltárások tanulságai szerint ezt feltétlenül pótolni kell a közeljövőben. Ennek részeként több szezonban lenne
szükséges légifotózáson, terepbejáráson alapuló szisztematikus kutatást végezni.
Bemutatási lehetőség:
A lelőhelyek többségének az esetében a régészeti emlékek bemutatásának lehetőségéről csak a szükséges
régészeti kutatások alapján lehet dönteni.
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